Zondag, 24 oktober 2021
Zusters en broeders,
Soms kun je turen wat je wil, maar doorzie je niet wat er bijzonder is. Echt zien is niet 'een
beetje om je heen kijken', ook niet 'precies registreren'. Wanneer je dieper ziet, gaat het om
betrokkenheid van hart en geest. Er is soms een wonder nodig om anders naar een ander, naar
het leven of naar de wereld te kijken. Maar het is prachtig wanneer we ontdekken dat er meer
is, dat ergens een geschiedenis achter zit, misschien wel een heilsgeschiedenis…
Wanneer dat gebeurt, krijgen we perspectief, misschien zelfs het vermoeden van Gods nieuwe
wereld.
De livestream komt op zondag 24 oktober om 10.30 uur vanuit de Laurentiuskerk in Dongen. De viering wordt ook uitgezonden via HalloGilzeRijen.

We worden opgeroepen om de woorden en daden van Jezus te volgen.
Duizenden missionarissen gaven en geven het voorbeeld. We zijn ons er
echter van bewust geworden dat iedere parochie en iedere gedoopte medeverantwoordelijkheid draagt voor de verkondiging van de boodschap.
Gebed
Voor de momenten dat we tekortschieten in onze opdracht als gedoopte of als parochie, omdat
wij de roep om hulp van mensen in nood niet willen horen, vragen wij om vergeving. God sterk
ons in ons medemens zijn en in onze missie in deze wereld. Open ons voor de mensen met wie
we leven of die we per ongeluk tegenkomen. God, open ons vooral voor hen die ons niet zo
liggen, die anders zijn dan wijzelf, voor hen die moeilijk en lastig zijn. Maak ons tot uw gezondenen.

Zien
Ik zie uit naar de dag
dat ik de ballingschap achterlaat,
ontwaak uit een lange slaap,
mijn ogen opendoe
en zie.
Wat zal ik lachen, stralen,
dansen door mijn huis
zingen zal ik, dankbaar
en uit volle borst.
De tranen zal ik
uit mijn ogen vegen,
het brood op de plank zien
en lange wandelingen maken.
Ja, God, die dag zal ik prijzen.
Rob van Uden, gebed bij psalm 126

Pastorale Brief 8 Dertigste Zondag door het jaar 24-10-2021.docx

- 1/2 -

Lezing uit de Profeet Jeremia
Dit zegt de Heer: „Jubel van vreugde om Jakob, juich om de heerser der volken; bazuin het
rond, prijs God en zeg: de Heer heeft redding gebracht aan zijn volk, aan de rest van Israël.
Ik haal hen terug uit het noorden, van het einde der aarde breng ik hen bijeen, ook de blinden
en lammen, de zwangere en barende vrouwen.
In dichte drommen keren zij terug. In tranen gingen ze heen; getroost leid Ik hen terug. Ik voer
hen naar stromende beken over gebaande wegen waarop ze niet struikelen. Ik ben toch Israëls
vader en Efraïm is mijn eerstgeborene."
Uit het heilig evangelie volgens Marcus
In die tijd kwam Jezus vergezeld van zijn
leerlingen in Jericho. Maar toen ze, vergezeld
van een flinke menigte, weer uit Jericho wegtrokken, zat een blinde bedelaar langs de
weg, Bartimeüs, de zoon van Timeüs.
Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener
was, begon hij luidkeels te roepen: „Jezus,
Zoon van David, heb medelijden met mij!"
Velen snauwden hem toe te zwijgen, maar hij
riep nog veel harder: „Zoon van David, heb
medelijden met mij!"
Jezus bleef staan en zei: „Roept hem eens
hier." Ze riepen de blinde toe: „Heb goede
moed! Sta op, Hij roept u." Hij wierp zijn
mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe. Jezus vroeg hem: „Wat wilt ge dat
Ik voor u doe?"
De blinde antwoordde Hem: „Rabboeni,
maak dat ik zien kan!" En Jezus sprak tot
hem: „Ga, uw geloof heeft u genezen."
Terstond kon hij zien en hij sloot zich bij Hem
aan op zijn tocht.

Bartimeüs (links) en Jezus op een
afbeelding uit de Codex Egberti
Bron: Wikepedia.org

Overweging
Het is een herkenbare scene uit het alledaagse leven: een bedelende man langs de weg. Een
mens zonder maatschappelijk vangnet, een naamloze. Van de blinde bedelaar uit de Bijbel is
enkel zijn afstamming bekend: Het is de zoon van Timeüs. Zodra Jezus eraan komt, spreekt hij
Hem roepend aan als 'zoon van David'. Hij hoopt dat deze belangrijke figuur zich over hem zal
ontfermen. Jezus laat hem roepen. De zoon van Timeüs wordt genezen, enkel omdat hij dat
vraagt. Blijkbaar gelooft de blinde dat het kan. En Jezus zegt: Je geloof heeft je genezen. Jezus
dient hem. Het verhaal toont een dubbele betekenis van het woord zien. Bartimeüis ziet en
doorziet met wie hij van doen heeft. Hij zal Jezus op zijn weg volgen.

Geloof is aannemen wat wij niet zien en de beloning
voor geloof is zien wat wij aannemen.
Augustinus van Hippo (354 - 430), Bisschop.
Zending
Jezus wordt vandaag door een flinke menigte gevolgd, maar velen hebben zijn boodschap nog
niet begrepen. Hopelijk hebben wij de roep om medelijden van Bartimeüs, net zoals Jezus, wél
verstaan: dat God ons voorgaat in de missie van het Evangelie, dat is omzien naar wie om
medelijden roept. Wil ons daartoe zegenen, God.
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