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INTREDELIED
De kerk is daar waar mensen zijn
die geven om elkaar.
Niet in de hoogte is hun God
maar diep in hun bestaan.
De kerk is daar waar mensen zijn
die met Hem durven gaan.
De kerk is daar waar mensen zijn
die rouwen met elkaar.
En niemand draagt alleen de pijn
maar ieder wordt bevrijd.
De kerk is daar waar mensen zijn
die Goede Geest gewijd.
De kerk gedijt waar uitzicht is
voor iedereen die lijdt.
Hier krijgt het leven nieuwe zin,
verliest de dood zijn macht.
Wij samen gaan de toekomst in
en dat is onze kracht.
WELKOM
Het is vandaag Roepingenzondag.
Een van de kenmerken van de katholieke kerk is
haar duidelijke structuur in het ambt, vooral in de
liturgie. Maar Jezus doet een appèl op ons allemaal
om goede herders te zijn. Elk van ons is op zijn
eigen wijze en op zijn eigen plaats herder.
Staf en stok passen bij ons allemaal.
Het functioneren van de kerk is niet alleen
afhankelijk is van gewijde ambtsdragers.
Het zichtbaar blijven van onze inspiratie in de
wereld, samen bidden, zingen, liturgie vieren,
getuigen van ons diep vertrouwen in de hand die
ons draagt is een verantwoordelijkheid van ons
allemaal.
LIED

Catacomben Rome 3e eeuw.
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De kerk is daar waar mensen zijn
die geven om elkaar.
Niet in de hoogte is hun God
maar diep in hun bestaan.
De kerk is daar waar mensen zijn
die met Hem durven gaan.
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SCHULD EN VERGEVING

Lied

LIED

Wat ik gewild heb, wat ik gedaan heb.
Wat mij gedaan werd, wat ik misdaan heb.
Wat ongezegd bleef, wat onverzoend bleef.
Wat niet gekend werd, wat ongebruikt bleef.
Al het beschamende neem het van mij
en dat ik dit was en geen ander.
Dit overschot van stof van de aarde
dit was mijn liefde.
Hier ben ik.

K. Heer, hoor ons bidden aan
de vragen van ons hart.
Wil onze pijn verstaan
in ’t donker van de nacht.
Reik ons uw licht weer aan
in liefde en geloof.
Kom, wakker in ons aan
de kleine vlam van hoop.

BEZINNING

EERSTE LEZING

God, wat ben je stil.

Petrus en Johannes hebben in Jeruzalem een
verlamde genezen. Daarna verkondigen zij aan het
volk dat Jezus uit de dood is opgestaan. Daar zijn de
Joodse leiders hevig ontstemd over.
Ze zetten hen in de gevangenis. De volgende dag
worden Petrus en Johannes aan de tand gevoeld. Het
verhoor begint met de vraag: ‘Door welke kracht of in
wiens naam hebben jullie die verlamde op de been
geholpen?’

Stil.
Stil en ver weg.
Taal, zang,
systeem, wetenschap:
ontoereikend,
of ontbreken.
Soms, soms hier
is er
een bodem van aanwezigheid.
Maar vooral niet-weten,
open einder,
en -ergens diepeen vertrouwd vermoeden.
Maar God
wat ben je stil!
Stilte

Handelingen 4:8-12

Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest:
‘Leiders van het volk en oudsten, nu wij vandaag
worden verhoord omdat we een zieke hebben
geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt
dat hij is genezen, dient u allen en het hele volk van
Israël te weten dat deze man hier gezond voor u
staat dankzij de naam van Jezus Christus uit
Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door
God uit de dood is opgewekt. Jezus is de steen die
door u, de bouwlieden, vol verachting is
weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden
is. Door niemand anders kunnen wij worden gered,
want zijn naam is de enige op aarde die de mens
redding biedt.’

GEBED
We voelen ons machteloos en klein.
Laat ons niet de ogen sluiten
voor het leed in onze wereld.
Maak ons herders
met een blik over de grenzen van het eigen land.
Wijs ons de weg om herders te zijn
voor mensen in een situatie zonder toekomst,
hun woorden niet gehoord,
hun noden niet erkend.
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INSTRUMENTAAL INTERMEZZO
PRIÈRE

EVANGELIE

Johannes 10:11-18

In die tijd zei Jezus tegen enkele Farizeeën: “Ik ben
de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven
voor zijn schapen. Een huurling, iemand die geen
herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is,
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laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht
zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de
kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is
een huurling en de schapen kunnen hem niets
schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn
schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de
Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn
leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere
schapen, die niet uit deze schaapstal komen. Ook die
moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem
luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.
De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om
het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn
leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en
om het weer terug te nemen - dat is de opdracht die
ik van mijn Vader heb gekregen.”

LIED

Zijt Gij mij God een herder

A.: Zijt Gij mij God een herder
als de morgen mij in leven roept
als de avond mij de nacht inleidt
zijt Gij mij God een herder?
K.: Loop ik langs groene velden
hoor ik het zachte water
komt mijn hart tot rust:
hier ben ik thuis.
Deze dagen leef ik als gegeven
door wie zo groot zo goed ?
A.: Zijt Gij mij God een herder
als de morgen mij in leven roept
als de avond mij de nacht inleidt
zijt Gij mij God een herder ?
K.: Ontmoet ik tegenslagen
en val ik in de diepte
altijd vind ik kracht
weer op te staan.
Deze dagen weet ik me gedragen
door wie zo groot zo goed.
A.: Zijt Gij mij God een herder
als de morgen mij in leven roept
als de avond mij de nacht inleidt
zijt Gij mij God een herder ?
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OVERWEGING
In de catacomben van Rome zie je veel sporen terug
van de jonge kerk. Met name valt op dat er veel
afbeeldingen zijn van Jezus als de Goede Herder. De
Goede Herder was voor de gelovigen van toen
misschien wel wat later het kruisbeeld is geworden:
hét teken van de liefde van Jezus voor ons mensen.
Toen de eerste eeuw ten einde liep en volgelingen
van Jezus van alle kanten bedreigd werden, sprak
Johannes over Jezus als herder. Woorden van
troost, geboren in een tijd van verdrukking.
Bedreigde mensen ontwikkelen een diep besef van
wat het betekent als er iemand op hun weg komt op
wie zij kunnen terugvallen. Iemand die zegt: je staat
niet alleen, je hebt elkaar, en ik doe mee.
Er komt een oud lied naar boven, over de ‘grote
stille heide’ en een herder die er ronddwaalt. Wie
zou niet met hem willen ruilen? Vrij in de natuur,
met oog en zorg voor donzige lammetjes, het
levensritme van de schapen volgend. Voor hem lijkt
er maar één tijd te zijn en dat is nú. Geen gejakker,
geen targets. Op buitenstaanders maakt zijn
zorgvuldige manier van omgaan met elk
afzonderlijk dier grote indruk.
Hij kent hun problemen; praat met ze; loopt achter
de kudde om elk schaap te kunnen zien en zelf het
tempo te laten bepalen. Af en toe gooit hij een kluitje
aarde. Gelukkig, hij is er nog.
Helaas is de werkelijkheid zo dat schapen soms
alleen maar kunnen dromen over een goede herder.
Dromen, en hopen. Overheden lijken vaak vooral
geïnteresseerd in macht en inkomsten.
Topmanagers die enorme bonussen incasseren. Het
gebrek aan mensenkennis en invoelingsvermogen
waarvan soms kerkelijke bestuurders getuigen doet
ons pijn.
We mogen in het evangelieverhaal erkenning lezen
voor goede herders.
Erkenning voor de vrouw die elke dag het
verpleeghuis bezoekt om haar man te strelen die
haar naam niet meer weet.
Voor de onderwijzer die de doodlopende weg
begrijpt waarin het driftige jongetje zichzelf steeds
manoeuvreert.
Voor de huisarts die ongevraagd opbelt of het
alweer wat beter gaat.
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Wat Jezus laat zien in de vergelijking met de goede
herder, is de volmaakte mens. Met een leven met
pieken en dalen, met moeilijke keuzes, met
onpeilbare uitdagingen, kansen en mogelijkheden.
Als je leeft vanuit echte aandacht voor mens en
natuur, dan zie je hoe mensen soms vastlopen en
komt er maar één verlangen in je op: helpen, en het
maakt niet uit wat het jou kost. Dan probeer je een
antwoord te geven door het zelf trachten te zijn:
goede herder.

INSTRUMENTALE ONDERBREKING
Spiegel im Spiegel van Arvo Pärt

En al lijkt het een bijna bovenmenselijke opdracht:
Jezus ging ons voor op die weg, al waren er ook bij
hem momenten van diepe huivering.
“Ik geef mijn leven. Niemand neemt het mij af,
maar ik geef het uit mijzelf.” Angst was ook hem
niet vreemd, maar hij week niet en hij vraagt ons:
ga mee, doe liefde, en ga die weg, ook al zijn er tijden
in je leven, dat je denkt: ik -we- halen het nooit.
Maar voorbij eigenbelang en angst gaat een
werkelijkheid schuil, die je wegen doet gaan die je
voor onmogelijk hield.
Die Jezus blijft inspireren, omdat hij een
onverwoestbaar geloof had in de positieve krachten
die in elke mens verborgen liggen en bleef
vertrouwen op de kracht die hij zijn Vader noemde.
Hij zocht en vond kracht in gebroken mensen. Hun
tranen wiste hij uit. Misschien zelfs uit de ogen van
bootvluchtelingen in het ruim van een schip.
Ik hoop, ik geloof, dat het mogelijk is. Een lange weg
om te gaan, maar we hebben een voorbeeld van
iemand die hem gegaan is. En steeds weer in de
geschiedenis waagden mensen die sprong.
Je weet dat er, op momenten dat het erop aan komt,
iemand is die zorgt dat jij kunt doen wat nodig is.
Een vriend of vriendin die op zo'n moment het juiste
zegt of doet. Een paar maten muziek die je optillen
als je down bent. Een verhaal of een gedicht dat je
de woorden geeft om het juiste te zeggen of te
denken.

Judith Herzberg dichtte:

“Er is nog zomer, en genoeg.
Wat zou het loodzwaar tillen zijn,
wat een gezwoeg,
als iedereen niet iedereen ter wille was,
als iedereen niet iedereen
op handen droeg.”
Tegenover een wereld waarin mensen roepen:
“Ieder voor zich en God voor ons allen” staat de
wereld van vele goede herders. U kent ze wel - de
mensen die écht in je geïnteresseerd zijn. Om dit
soort mensen bidden wij. Mensen met hart voor
mensen. Mensen, op wie je kunt bouwen.
Zulke mensen gooien geen stenen weg, maar
maken ze tot hoekstenen.
LIED Wek mijn zachtheid weer.
Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.
GEDACHTENIS
L. “Er is nog zomer, en genoeg.
Wat zou het loodzwaar tillen zijn,
wat een gezwoeg,
als iedereen niet iedereen ter wille was”
Zomer voor hen die pijn hebben,
zich zorgen maken, onzeker zijn,
en dankbaarheid om hen die hen bijstaan.
Wij vragen om levensmoed,
om steun en troost voor de zieken,
om verlichting van angst en pijn,
om aanvaarding ook
van wat onverhoopt onherroepelijk is.
Bid voor onze naasten die lief en leed met ons
deelden en ons zijn ontvallen.
Vanavond gedenken wij Jo van Wagenbergvan de Pas (2020) rond haar verjaardag.
Ook gedenken wij alle jongeren en ouderen die
door besmetting met het coronavirus gestorven
zijn of zwaar gehavend blijven.
Er zij licht, vrede, rust.
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JEZUS MESSIAS EN WIJ
G. Moge ons voor waar verschijnen
die genoemd wordt Zoon der mensen,
die gezegd wordt: dood maar levend
die gehoopt wordt: mens voor allen.
L. Geregeld doorbrak Jezus de geslotenheid
waarin wij onszelf vaak gevangen zetten.
Hij leefde van wat komen gaat,
hij bracht Gods nieuwe wereld op aarde.
Volkomen vol van God was hij,
het geknakte riet zou hij niet breken,
het recht ten slotte laten zegevieren.
G. Moge ons verschijnen deze,
niet in droom, in stand van sterren,
niet als spiegelbeeld in water
maar in mensentaal van liefde.
L. Steeds was Jezus voor anderen in de weer,
maar ook vaak in gebed verzonken,
op een stille plek waar hij nieuwe krachten
opdeed, want bidden maakt anders
en opent ook onze eigen ogen
voor wat ons nu te doen staat.

Geworteld in het lichtvolle Mysterie
dat de bron is van ons bestaan.
In het besef dat God daar woont
waar wij hem binnenlaten,
dat God nergens anders is
dan waar wij zijn.
Bidden wij nu samen met de woorden die hij ons
heeft gegeven:
ONZE VADER / Otche Nash.
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.

GEBED EN LIED
G. In dit mensenbrood gebroken,
levenskansen, recht voor allen.
In het drinken van de beker,
in vergeving en ontferming.
L. Van kindsbeen af heette hij Jezus,
‘God bevrijdt’ is zijn naam en zijn devies.
Nog meer namen zijn hem toegedicht:
Jood in hart en nieren, licht van de wereld,
barmhartige en rechtvaardige,
goede herder, brood om van te leven,
beeld van God, onze wijsheid,
koploper en vredebrenger.
G. Moge ons verschijnen deze,
ogenlicht en levensadem,
knecht en koning, lam en herder,
lieve meester woord van God.
L. In zijn voetspoor gaan wij verder,
solidair met onze meest nabije naasten
en ook met mensen ver weg,
buiten onze eigen kleine kring.
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Het verlangen naar zin zit diep in ons.
Zin is iets wat je doet, een daad van vertrouwen,
een springplank om het onveilige aan te durven.
Bid om zulke ervaringen.
G. Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
Voor ons, moderne mensen, zijn wonderverhalen
eerder een reden tot twijfel dan een motief om te
geloven.
Of: zijn het sterke verhalen, sterkende verhalen?
Bid om zulke verhalen.
G. Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
Langzaam open ik mijn handen:
Heer wees mij nabij.
Vertrouwend als een kind dat aan de hand van zijn
ouder op pad gaat, zonder te weten waarheen.
Bid om zo'n vertrouwen.
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G. Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.

ZEGENBEDE
De Levende zegene en behoede u,
de Levende doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede.
Zegene u de levende en almachtige God.
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen, amen, amen.

TEKST TER EIGEN OVERWEGING
Psalm 23
De Ene is mijn herder,
mij zal niets ontbreken;
in weiden vol groen vlijt hij mij neer,
hij voert mij mee naar wateren van rust
mijn levensadem keert door hem terug,
hij leidt mij in sporen van gerechtigheid
omwille van zijn naam!
Ook als ik moet gaan
door een dal vol schaduw van dood,kwaad zal ik niet vrezen,
want gij zijt bij mij;
uw staf en uw stok,
die zullen mij vertroosten.
Gij bereidt voor mijn aanschijn een tafel
tegenover mijn benauwers;
gij zult mijn hoofd betten met olie,
mijn beker is overvol!
Mij achtervolgen
slechts goedheid en vriendschap,
al de dagen van mijn leven;
terugkeren mag ik in het huis van de Ene
tot in lengte van dagen!
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VERANTWOORDING
Deze viering is samengesteld door de Liturgische
Werkgroep van Open Kerk.
Welkom, Bezinning, Gebed, Overweging en
Voorbeden: Paul Arts.
De kerk is daar. CD Rondom de beker.
Wat ik gewild heb, Oosterhuis/Oomen:
Heer hoor ons bidden aan: CD Rondom de beker.
Prière: Chassidische melodie. CD Chants Juifs.
Zijt Gij mij God een herder, CD Rondom de
beker.
Spiegel im Spiegel, Arvo Pärt
Wek mijn zachtheid weer, H. Oosterhuis.
Jezus Messias en wij, Wim Weren;
Moge ons voor waar, Oosterhuis/ Löwenthal;
Otche Nash, m. Nikolaj Kedrov Sr., koor Vox
Animae
Ubi caritas et amor, Taizé.
De Levende zegene u, Bremer, koor Kathedrale
Cantorij Rotterdam;
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