Zondag, 18 juli 2021,
Zusters en broeders,
Het is de tijd dat de vakanties beginnen. In de kerk blijven we samenkomen rond woorden van
waarde, rond de tafel, in breken en delen. Jezus zelf heeft ons geroepen, Hij zelf gaat ons voor.
Iemand die de weg wijst, met woorden van leven. Hij spreekt tot ons, altijd weer. Hij is onze
leraar; een leraar die verdoolde mensen verzamelt, zoals een herder zijn schapen. Een goede
herder.
De viering vanuit de Laurentiuskerk op zondag 18 juli om 10.30 uur kunt u volgen via
een livestream of op HalloGilzeRijen op kanaal 41 voor Ziggo of kanaal 1438 voor KPN.
Gebed
Voor allen die door de drukte zichzelf kwijtraken:
dat ze tot rust mogen komen bij U
en zich mogen voeden met kracht om door te gaan,
opdat zij niet uit het oog verliezen
dat U de bron bent van de goede werken.
Lezing uit de Profeet Jeremia
Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde omkomen en verloren lopen - godsspraak
van de Heer. Daarom zegt de Heer, Israëls God, tot de herders die mijn volk weiden: “Door uw
schuld zijn mijn schapen verloren gelopen en uiteen gedreven; ge hebt er niet op gelet. Maar ik
let wel op u om al uw misdaden - godsspraak van de Heer - . Zelf breng ik de overgebleven
schapen bijeen uit alle landen waarheen ik ze heb verdreven. Ik breng ze terug naar hun weiden,
ze worden weer vruchtbaar en talrijk. Dan stel ik herders over hen aan, die hen werkelijk weiden.
Ze hoeven niet meer bang of angstig te zijn, geen van hen wordt nog vermist - godsspraak van
de Heer - .”
Geloof mij, de tijd komt - godsspraak van de Heer - dat ik een wettige afstammeling van David
doe opstaan; hij zal hen met bekwaamheid regeren en het land rechtvaardig en eerlijk besturen.
In zijn tijd wordt Juda bevrijd, leeft Israël veilig. En dit is de naam die men hem geeft: ‘de Heer,
onze gerechtigheid.’

Wie is mijn herder?
Wie is mijn herder
als ik niet kan vertrouwen
op de mensen die leiding geven?
Wie helpt mij,
als ik niet meer kan betalen
de rekeningen die blijven binnenkomen?
Wie komt naast mij staan
als vrienden mij de rug toekeren?
God,
de nachten kouder worden,
de stilte dreigender;
als de kwijnende kaarsvlam dooft,
en de maan zich niet laat zien,
wie zal me dan moed inspreken en rust brengen?
Wie zal dan mijn herder zijn?
Rob van Uden, gebed bij psalm 23
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Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,
Ik ken ze en zij volgen Mij.
Het heilig evangelie volgens Marcus
In die tijd voegden de apostelen zich bij Jezus en brachten Hem verslag uit over alles wat zij
gedaan en onderwezen hadden. Daarop sprak Hij tot hen: „Komt nu eens zelf mee naar een
eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit." Want wegens de talrijke gaande en
komende mensen hadden zij zelfs geen tijd om te eten. Zij vertrokken dus in de boot naar een
eenzame plaats om alleen te zijn. Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar Hij heenging;
uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen en ze waren er nog eerder dan zij. Toen Jezus
aan land ging, zag Hij dan ook een grote menigte.
Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder; en Hij begon uitvoerig
te onderrichten.
De ontfermende blik
'Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder en
Hij begon uitvoerig te onderrichten.' Met deze woorden eindigt de evangelietekst. De kunstschilder Vincent van Gogh werkte aanvankelijk als (hulp)-prediker en evangelist in Engeland en België, maar later lijkt hij ook als schilder de
woorden van Jezus uit te dragen.
Hij wilde als schilder troost en licht brengen. Hij wilde een zaaier zijn, werkend
ten behoeve van de oogst. Die bewogenheid met mensen spreekt herhaaldelijk
uit zijn brieven; maar ook in zijn tekeningen, schilderijen en brieven herkennen
we de compassie met de grote schare verschopten. Hij had wat ook Paus Franciscus noemt 'een voorkeursoptie voor de armen'.
Hij wilde mannen of vrouwen schilderen en het eeuwige in hen zichtbaar maken.
In de oude kunst worden heiligen dan vaak met een aureool afgebeeld. Vincent
wilde proberen die uitstraling zelf te vangen, in de trilling van de kleuren die hij
gebruikte.
Wie heeft zo ontroerend kwetsbare mensen getekend? Wie weet als hij zijn uitgewoonde figuren een sentiment te geven van menselijkheid, van deernis, van
hulpbehoevendheid?
Vincent herkent Christus in de lijdende, arme en hongerige, uitgeputte mens.
Hij ziet deze mens met compassie: gekneusde, gebogen, gebeukte en afgetobde
mensen, zoals Jezus met innerlijke ontferming omzag naar de voortgejaagde en
afgematte schare, want zij waren als schapen zonder herder.
Gebed om vrede
God, vergeef ons onze onrust en onvrede.
Breng de vrede en rust in ons naar voren.
Maak dat wij stil durven worden
en niet blijven vluchten in de ruis van alle dag.
Maak dat wij in die stilte ons hart weer vrij kunnen maken.
Leer ons te luisteren naar uw stem,
opdat wij vrede kunnen doorgeven.
Bidden wij U om die vrede.
De secretariaten in Dongen en Rijen zijn van maandag 26 juli tot en met vrijdag
27 augustus alleen open op maandag en vrijdag, in Dongen van 9.00 uur tot
11.30 uur en in Rijen van 09.30 uur tot 12.00 uur.
De secretariaten zijn gesloten op dinsdag, woensdag en donderdag.
Tijdens deze vakantieweken verschijnen er geen Pastorale Brieven.
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