16e zondag door het jaar
17-18 juli 2021
–
decanaat Poperinge
Aperitief: Stay with me – Libera
https://www.youtube.com/watch?v=o9tEs9lp0l0
You are everything I know
Which ever way I go
For ever stay with me

Jij bent alles wat ik weet
Welke weg ik ook op ga
Blijf voor altijd bij mij

You are everything I know
Which ever way I go
For ever stay with me

Jij bent alles wat ik weet
Welke kant ik ook op ga
Blijf voor altijd bij mij

Venite angeli
Cantate Domino
Laudate

Kom engelen
Zing voor de Heer
Loof Hem

You see me through
when ever I’m afraid
However far away
For ever comfort me

Je ziet door mij
wanneer ik ooit bang ben
Hoe ver verwijderd ook
Troost me voor altijd

Venite angeli
Cantate Domino
Laudate

Kom engelen
Zing voor de Heer
Loof Hem

You’re on my side
whichever way I choose
In everything I do
For ever stay with me

Je staat aan mijn kant
welke weg ik ook kies
In alles wat ik doe
Blijf voor altijd bij mij

Venite angeli
Cantate Domino
Laudate

Kom engelen
Zing voor de Heer
Loof Hem

Lied: ZJ 809 Here Jezus, om uw woord
https://www.youtube.com/watch?v=dBgce1SEdsM
Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort,
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij u geven
hart en ziel en heel ons leven.
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Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
O Gij, glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Welkom
‘Ga nu mee naar een eenzame plaats
om alleen te zijn en wat uit te rusten.’,
horen we Jezus zeggen in de evangelielezing.
Een wel erg geschikte uitspraak voor de vakantietijd.
Wie verlangt er van tijd tot tijd niet naar een rustige plaats?
Maar ja, waar vind je die vandaag de dag nog?
Misschien tijdens dit uurtje in de kerk.
Even tot rust komen,
de rust ervaren waarover Jezus vandaag spreekt,
de rust van Gods nabijheid.
Laten wij hier met Hem samenzijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Herder-en… :
Even afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen,
tijd krijgen om uit te rusten en op adem te komen…
Wij hebben het allemaal af en toe nodig
en het kan enorm deugd doen.
Maar toch… haalt de nood van mensen ons soms in:
er wordt aan de deur geklopt, iemand vraagt om hulp.
Er is de realiteit van ziekte, pijn, lijden en verdriet.
Sluiten we dan ons hart?
Of doen we zoals Jezus:
ons tot in onze buik laten raken en onszelf geven uit liefde?
In dit samenkomen is Hij onze Voorganger.
Keren wij ons tot Hem en vragen we om zijn barmhartigheid.
Heer, ontferm U over ons …
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Eer aan God
Eer aan God in de hoge.
Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.
Eer aan God in de hoge.
Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.
Eer aan God in de hoge.
Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed:
God, onze Herder,
zie ons hier verzameld,
een gemeenschap die U ter harte gaat.
Doe ons rusten bij U, zo bidden wij,
verkwik ons met uw Woord.
Overlaad ons met uw zegen
en maak ons allen tot ware herders,
tot echte hoeders van elkaars geluk.
Dat vragen wij U in naam van Jezus
die ons werkelijk weidt tot in eeuwigheid. Amen.

Eerste lezing: Uit de Profeet Jeremia

(Jer. 23, 1-6)

1
`Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde
omkomen en verloren lopen - godsspraak van de Heer.
2
Daarom, zo spreekt de Heer, de God van Israël,
tegen de herders die mijn volk weiden:
`Door uw schuld zijn mijn schapen verdwaald en uiteengedreven;
u hebt er niet op gelet.
Maar Ik let wel op u, vanwege al uw misdaden
- godsspraak van de Heer.''
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3
Ik breng 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.
4
Dan stel ik herders over hen aan die hen werkelijk weiden.
Ze hoeven niet bang of angstig meer te zijn,
geen van hen wordt nog vermist - godsspraak van de Heer.
5
Geloof Mij,
de tijd komt dat Ik een wettige telg van David laat opstaan
- godsspraak van de Heer.
Hij zal met bekwaamheid regeren
en het land rechtvaardig en eerlijk besturen.
6
Dan wordt Juda bevrijd, en leeft Israël veilig.
Dit is de naam die men het geeft: `Heer, onze gerechtigheid.''

Tussenzang: Ps. 23 (22) 1-3a, 3b-4, 5, 6
refrein: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

Tweede lezing:

(Ef. 2, 13-18)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze
Broeders en zusters,
13
Nu bent u, die eertijds veraf was,
in Christus Jezus dichtbij gekomen,
door het bloed van Christus.
14
Want Hij is onze vrede,
Hij die de twee werelden één gemaakt heeft,
en de scheidsmuur heeft neergehaald,
door in zijn vlees de vijandschap,
15
de wet met haar geboden en verordeningen, te vernietigen.
Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit die twee
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één nieuwe mens te scheppen,
16
en beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis,
waaraan Hij de vijandschap heeft gedood.
17
En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u die veraf was
en vrede aan hen die dichtbij waren.
18
Want door Hem hebben wij beiden in één Geest
toegang tot de Vader.

Tussenzang: ZJ 713 God is de herder
geen youtube-versie
God is de Herder die waakt over mij,
die mij geleidt naar de groenende weiden;
God is mijn Herder, mij altijd nabij,
om mij naar vredige waat’ren te leiden.
Liefelijk lokt mij zijn wenkende stem: God is mijn Herder, ‘k ben veilig bij Hem.
Moet ik langs dreigend en donker ravijn,
nooit zal ik listige vijanden vrezen.
God zal mijn Hoeder, mijn veiligheid zijn,
God zal een steun en een trooster mij wezen.
Liefelijk lokt mij zijn wenkende stem: God is mijn Herder, ‘k ben veilig bij Hem.
God is mijn gastheer, zijn Huis is mijn woon,
Hij laat voor ’t oog van zijn vijand mij eten,
heeft mij zijn lavende beker geboon:
‘k ben als een vriend aan zijn tafel gezeten.
Liefelijk lokt mij zijn wenkende stem: God is mijn Herder, ‘k ben veilig bij Hem.
‘k Weet mij gelukkig in leven en dood,
steeds hoop ik goedheid van God ’t ondervinden,
en zoek ik rust in zijn veilige Schoot;
‘k Zal bij mijn Herder steeds zaligheid vinden
Liefelijk lokt mij zijn wenkende stem: God is mijn Herder, ‘k ben veilig bij Hem.

Evangelie:

(Mc. 6, 30-34)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus
30
Na hun zending kwamen de apostelen terug bij Jezus,
en ze vertelden Hem alles wat ze hadden gedaan
en hoe ze onderricht gegeven hadden.
31
Hij zei tegen hen:
`Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn
en wat uit te rusten.'
Want er kwamen en gingen zoveel mensen,
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dat ze niet eens de gelegenheid hadden om te eten.
32
Ze gingen in de boot weg naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
33
Men zag hen weggaan en velen herkenden hen.
Uit alle steden haastten ze zich te voet daarheen
en kwamen er eerder aan dan zij.
34
Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte,
en Hij had zeer met hen te doen,
omdat ze als schapen zonder herder waren,
en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.

Overwegingen:
Om dit stukje evangelie te begrijpen is het goed dat we even kijken naar de
omgeving, naar wat er allemaal aan voorafging, of om het geleerder te zeggen:
de context.
Eerst horen we hoe Jezus in zijn eigen vaderstad als profeet geen succes heeft
en wordt weggejaagd. Dan worden de leerlingen door Jezus uitgezonden twee
aan twee, met niets mee voor onderweg, tenzij een knapzak geloof, een veldfles
hoop en een boodschap van vrede voor ieder die het horen wil. Nu heeft hen als
een donderslag bij heldere hemel het bericht bereikt dat de grote profeet
Johannes de Doper vermoord is. Een tragisch gebeuren op een uit de hand
gelopen braspartij van koning Herodes. Johannes is letterlijk de speelbal
geworden van de politieke en religieuze machten van zijn tijd. Voor Jezus zelf
moet die moord op Johannes de Doper een ongelofelijk drama geweest zijn. Zijn
vriend, zijn vóórloper, zijn wegwijzer; de Man die Hem voor het eerst had gezien
en Hem zijn roeping had geschonken... De Man die in Hem het visioen had
gewekt van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en dat het kòn. Maar nu
blijkt dat het bij een illusie zal blijven. Jezus heeft er even genoeg van, moet er
even uit. Het brutale geweld, de dood, Hij gaat die (nu nog!) uit de weg, is er
doods-benauwd voor, is duidelijk nog niet klaar voor de confrontatie met de
machten en krachten van zijn tijd… Vraag is: hoe zal Jezus zelf en hoe zullen Zijn
leerlingen nu nog de Stem horen die hen aan hun roeping herinnert? En kunnen
ze, durven ze daar nog verder op in gaan? Wellicht dààrom dus dat Jezus samen
met zijn leerlingen uitwijkt naar een eenzame plaats om alleen te zijn en wat uit
te rusten (beter gezegd, want veel Bijbelser: ‘om op Adem te komen’!). Niet om
weg te lopen van de mensen en hun vragen en zorgen – maar om eerst te herbronnen en hun roeping te her-ijken. En al helemaal niet om eventjes uit te
blazen en tussendoor ‘een dagje ‘recup’ te nemen na een eerste drukke
werkperiode (zo wordt dit evangelieverhaal van deze zondag vaak door
predikanten maar al te snel op ons leven gelegd: we zijn met zijn allen aan
vakantie toe…) Nee, het is ‘Reculer pour mieux sauter’ ! Jezus wilde zich
kennelijk met zijn leerlingen op een eenzame plaats bezinnen over de vraag of
Hij deze levensweg wel wilde (blijven) kiezen, want zo’n ‘profetisch’ leven was
veeleisend, en levensgevaarlijk !
Maar dan zie je dat de weg hen kiest (gebeurt nogal eens in het leven !). De
mensen laten hen niet los en zijn er eerder dan zij. Daar stonden ze weer:
honderden en honderden, verlangend naar een woord, een teken van hoop en
courage. Verlangend naar iets om van en voor te leven. Al die schapen zonder
herder stonden daar uit te kijken naar een Mens die hen werkelijk serieus nam,
en hun weer wat gevoel van eigenwaarde zou geven. Jezus zag hen staan, en
plotseling brak er iets in Hem. Er staat: ‘Hij voelde medelijden met hen’. In de
oorspronkelijke taal staat: “Hij werd geraakt tot in het diepste van zijn
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ingewanden.” ’t Sloeg hem in zijn buik. En Jezus deed wat Hij niet laten kon. Hij
ging weer aan het werk voor deze mensen, ook al wist Hij dat Hij hiermee
definitief een veeleisende en zelfs levensgevaarlijke weg insloeg. Het
overweldigende gevoel van mededogen spoelde alle angst en moeheid weg.
Mededogen, van dat oude woord bestaan al even oude synoniemen:
barmhartigheid, deernis, erbarmen, medelijden, genade. In het Hebreeuws
verwijst het naar de ‘baarmoeder’ die plaats waar het kwetsbare, beginnende
leven beschermd wordt. Beginnende menselijkheid moet beschermd en bewaard.
We worden allen uitgenodigd om barmhartigheid te laten groeien; het te
koesteren en er zorg voor te dragen. Met mededogen zitten we het dichtst bij
wie of wat God is. Wie het beoefent is goddelijk bezig. Wie het vergeet is van
God los.
Het beoefenen van barmhartigheid is het kenmerk bij uitstek van een herder.
Het ‘herderen’ of zorg dragen; daartoe worden we allen geroepen. Is uiteindelijk
niet de maatstaf van alles een ‘herdersstaf’ ? Bij het eindoordeel zal men niet
vragen welke diploma’s je had, of je rechtgelovig bent geweest maar wel: “Ben
jij de hoeder van je broeder geweest (cfr. Gen 4,9)”; “Wat heb je gedaan toen ik
honger had, dorstig was, naakt, gevangen, ziek.”(cfr Mt. 25)
Miguel Dehondt
----------------------------Managers — Herders
Managers gevraagd!
Mensen die de techniek hanteren om mensen maximaal te doen renderen.
Zij boeken resultaten in duidelijke cijfers en grafieken.
Management is een vak dat hoog in aanzien staat. Meer, het is een filosofie die
zegt dat de onderneming belangrijker is dan de mensen die er werken.
Management is echte koopwaar geworden. Managers zijn huurlingen.
Zij kunnen van de ene firma overstappen naar een andere, want:
alleen de resultaten tellen.
Lijnrecht tegenover de manager staat de herder.
Hij is bezeten door menselijk geluk.
Hij bindt zich aan mensen met een band waar iets van liefde in zit.
Herder zijn is geen vak, het is een toewijding, en soms heldhaftigheid.
Men vindt herders in begeleiding en wederaanpassing van verslaafden en exgevangenen, in verzorging en verpleging, in opvoeding en sociale begeleiding,
overal waar gewerkt wordt aan menselijk leed of menselijke pijn,
die niet in cijfers kan uitgedrukt worden.
Herders worden niet meer gevraagd en nog minder gewaardeerd.
Zij kunnen geen cijfers, geen tabellen voorleggen. Zij hebben geen 'resultaten'.
Daarom is onze tijd zo arm aan menselijk geluk en zo rijk aan overbodige
goederen.
-------------------------------

(Manu Verhulst)
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De pastor-herder
Een echte herder woont niet in
een huis van zekerheden.
Zijn stal heeft nog geen zoldering –
vaak wordt er kou geleden.
Die stal is maar een stenen muur,
die je wat kan beschutten.
Daar schuilen rond een waaiend vuur
de herder én de kudde.
En samen zoeken zij vandaar,
de herder en de schapen,
naar weiden, leven voor elkaar –
al weten zij soms niet goed waar.
Zo gaan zij, ongewapend,
wetend: God zal niet slapen.
(Uit Jan Duin: ‘Bij tijden’)
---------------------------------Word stil,
neem waar,
kijk je ogen uit,
luister, open je oren.
Word stil,
blijf staan,
kom eens tot jezelf,
zucht diep,
hoor je hart kloppen.
Ontdek je leven,
je houvast,
je liefde,
je geloof in God, in mensen.
Daarvoor ben je mens geworden:
om te ervaren,
om te weten.
Geniet van die momenten.
Roep ze in herinnering in drukke dagen.
Neem afstand van de tijd,
van ‘geen tijd’,
van haast,
van onrust.
Word eeuwig.
(Marijke ten Kortenaar)
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Woorden van geloof:
God, wij hebben het vaste geloof dat Gij onze Herder zijt.
Daarom willen wij samen ons geloof in U uitspreken.
Ik geloof in de mensen van deze gemeenschap
die bekommerd zijn om elkaar,
die samen op weg gaan en mekaar niet loslaten.
Ik geloof dat God hier aanwezig is
als wij de anderen recht doen,
het positieve in elkaar zien,
als wij niemand uitsluiten,
maar iedereen aanvaarden zoals hij of zij is.
Ik geloof dat we voor elkaar een stukje hemel
kunnen zijn, een stukje Rijk Gods.
Ik geloof dat God ons vraagt
een hoopvolle cel te zijn,
dat we ons samen zouden inzetten
en niet aan de kant blijven staan.
Ik geloof dat Hij ons vraagt realistische, maar blije mensen te zijn,
met hoop voor de toekomst.
Ik geloof dat wij daaraan samen moeten bouwen
en dat God ons daarbij helpt. Amen.

Voorbeden:
God, onze Herder,
wij bidden U voor allen die eenzaam zijn
en door een dal moeten van diepe duisternis.
Wees hen nabij en steun hen in hun verlorenheid
opdat hun angsten verdampen en zij hun levensvreugde terugvinden.
Laat ons bidden …
God, onze Herder,
wij bidden U voor allen
die ronddolen als schapen zonder herder
en niet weten waar ze het zoeken moeten.
Wees degene die hen vindt
en voer hen naar de beschutting van uw nabijheid
om vrede te vinden en rust. Laat ons bidden …
God, onze Herder,
wij bidden U voor allen die geen rust vinden
en meegesleurd worden door werk en een té jachtig levensritme,
of juist geen werk, ziekte en verdriet.
Wees diegene bij wie ze tot rust kunnen komen
luister naar hun vragen en zorgen. Laat ons bidden …
9

Lied:

Erbarme Dich – J.S. Bach (BWV 244)

(Damien Guillon - Philippe Herreweghe)
https://www.youtube.com/watch?v=nZb7FcP84CM
Erbarme dich,
Mein Gott,
Um meiner Zähren willen!
Schaue hier,
Herz und Auge weint vor dir
Bitterlich.

Ontferm U over mij,
mijn God,
vanwege mijn tranen
Zie toch,
bedroefd huilt hart en oog
wegens U.

➔ uitleg: https://www.nporadio4.nl/klassiek/interessant/a47e67de-a6414199-bfed-9c29007f85c8/a47e67de-a641-4199-bfed-9c29007f85c8

Gebed over de gaven
God, Herder van de mensen, U verzamelt ons rond deze tafel
als één gemeenschap die U ter harte gaat.
Aanvaard dit brood en deze wijn als teken van onze genegenheid.
Maak ons, brekend en delend, tot mensen naar uw hart,
medelevend en bewogen, oprecht bekommerd om elkaars leven.
Wij vragen dit in Jezus’ naam. Amen.

Groot Dankgebed
Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat U voor ons bent:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat U Liefde bent,
die onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en U machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij: Heilig, heilig, heilig de Heer …
Wij danken U, Heer onze God, om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing mens geworden.
Want Hij heeft die laatste avond brood genomen …
INSTELLINGSVERHAAL
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Dit is de kern van ons geloof:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.
Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.
Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt U, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ' Mensenzoon ' genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens, barmhartigheid en recht.
Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.
Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader
Richten wij ons vol vertrouwen tot onze God,
de Vader van Jezus Christus,
dankzij wie wij mogen bidden:
Onze Vader,...
Vader, Herder en Behoeder,
wij danken U dat wij uw schepselen mogen zijn.
Als wij proberen iets te maken van uw opdracht,
als wij proberen te leven voor U, voor elkaar
en voor alles wat U ons hebt toevertrouwd,
zullen wij mogen uitzien
naar de definitieve wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk...

Vredeswens
Verlos ons Heer, van het kwaad dat drukt op onze wereld.
Open ons hart voor de liefde.
Met Jezus willen wij ons leven breken zoals dit Brood
om ons geluk te delen met dat van anderen.
Zo kan er vrede komen in heel de wereld.
Moge de vrede van Christus altijd met u zijn!

Lam Gods
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Communielied: ZJ 509 Mens voor de mensen zijn
https://www.youtube.com/watch?v=rL-dXTudlJk
refrein:

Mens voor de mensen zijn, herder als God,
trooster voor groot en klein, zo lief als God.

God roept zijn mensen, Hij roept ze bij naam,
opdat zij toegewijd zijn wegen gaan.
Genade zaait Hij als zaad in hun hart,
zijn Geest vernieuwt de tijd en heelt de smart.
Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht,
niet op zichzelf maar op anderen bedacht.
Zieken omarmen hun tranen verstaan,
met hen de kruisweg ten einde toe gaan.
(Gods woorden spreken aanstekelijk echt,
zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt.
Licht in het duister zijn, laaiende vlam,
mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan.
Van God gezonden, deemoedig en vrij,
teken van vrede zijn zo trouw als Hij.)

Slotgebed:
God, net als in de tijd van Jezus
zijn er ook vandaag heel wat mensen ‘als schapen zonder herder’.
Velen zijn vruchteloos op zoek naar een beetje levenszin,
of gaan ten onder aan eenzaamheid of armoede.
Geef mij de moed mijn hart voor hen open te stellen
en mij door hun vragen te laten raken.
En laat mij af en toe de stilte opzoeken en tot U te bidden,
om mijn solidariteit met kansarmen niet te laten opdrogen. Amen

Zegen en zending

(Jacques Verhees)

‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en wat uit te rusten.’
heeft Jezus tegen zijn vrienden gezegd.
En wij? Wij zijn naar deze plaats gekomen, waar het ook stil en rustig is.
We mochten Jezus’ nabijheid hier samen ervaren.
Maar Jezus en zijn vrienden zijn later weer op weg gegaan.
Zo moeten ook wij weer op weg gaan
om herder te zijn voor de mensen die we ontmoeten.
God wil ons graag vergezellen en ons zegenen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
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Dessertje:
"Kom, we zijn weg", zei Jezus.
En Hij voer met zijn leerlingen
het meer over
naar een eenzame plek
om daar alleen te zijn
en wat uit te rusten...
Zo stond er in onze evangelielezing.
Jezus' voorstel om vakantie te nemen
is heel bescheiden.
Alsof Hij wilde zeggen:
verwacht daar ook niet alles van.
Vakantie is geen wonderrecept
dat plotseling alles herstelt en alles geneest.
Vakantie is maar een valies,
waarbij alles afhangt wat je erin steekt.
"Kom, we zijn weg!'
De zorgen, de drukte en de eentonigheid
van het alledaagse werk achter zich laten.
Een andere plek opzoeken:
vertrouwd of onbekend,
maar altijd verfrissend splinternieuw.
Geen mierenhoop van mensen
waar iedereen weer niemand is.
Een plek
waar je de ander van ver ziet aankomen,
waar je alleen bent
en ruimte vindt om er voor elkaar te zijn
in een verhaal zonder woorden.
"Kom, we zijn weg", zegt Jezus,
"vakantie is een tijd
om ook eens dicht bij Mij te zijn."

(Manu Verhulst)
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