Nederlands
15e Zondag door het Jaar B
Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker en woord van verzoening.
Zijn heil is nabij voor heen die Hem vrezen.
(Ps 85,9.10)

Van leven naar eucharistie
Machines draaien onophoudelijk en steeds sneller zodat zij steeds meer produceren. Dit
lijkt wel de bedoeling van een maatschappij die op de eerste plaats bekommerd is zoveel
mogelijk voort te brengen. Dit schijnt wel haar enige bestaansreden. Wij kunnen ons echter
afvragen of dit streven naar steeds meer productie niet ten koste zal komen van het leven.
Verliest het leven er zijn zin niet bij? Wordt de mens er zelf niet door opgebruikt? Hij ziet op
de duur geen doel meer voor zijn leven. En waarom dan nog leven? Meer dan ooit hebben
wij daarom mensen nodig die door hun optreden voor ons de onzichtbare waarden van het
echte leven kunnen duidelijk maken.

Eerste lezing

Amos 7,12-15

In die tijd zei Amasja (de priester van Bethel) tot Amos: "Ziener, u moet
maken dat u wegkomt! Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood maar
met profeteren! Hier in Bethel mag u niet meer profeteren want dit
heiligdom is van de koning en dit gebouw van het rijk." Amos gaf Amasja ten
antwoord: "Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde, ik ben
veehoeder en vijgenkweker. Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten
weggehaald en het is de Heer die mij gezegd heeft: "Trek als profeet naar
mijn volk Israël."

Tweede lezing

Efesiërs 1,3-10

Broeders en zusters, gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen.
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In Hem heeft Hij ons uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, om heilig
en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons voorbestemd
zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn
wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Hiermee heeft Hij ons
begiftigd in de Geliefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de
vergiffenis der zonden dank zij de rijkdom van zijn genade. Die heeft Hij ons
meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht. Want Hij heeft ons
zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij in Christus had
genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden: het heelal in Christus
onder één Hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op
aarde, in Hem.

Evangelie

Marcus 6,7-13

In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hun twee aan twee uit te
zenden. Hij gaf hun macht over de onreine geesten en verbood hun iets
anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok: geen voedsel, geen
reiszak, geen kopergeld in hun gordel. "Wel moogt ge sandalen dragen, maar
trekt geen dubbele kleding aan." Hij zei verder: "Als ge ergens een huis
binnengaat, blijft daar tot ge weer afreist. En is er een plaats waar men u
niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat daar dan weg en schudt het stof
van uw voeten als een getuigenis tegen hen." Zij vertrokken om te prediken
dat men zich moest bekeren. Zij dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken
met olie en genazen hen.

Van eucharistie naar leven
Heel wat priesters zijn op zoek naar hun plaats in de huidige maatschappij. Kan het
Godsvolk helpen opdat zij de trekken van hun ware gelaat zouden ontdekken? Een priester
van Jezus Christus moet een vrij mens zijn, een profeet. Hij moet zijn tijdgenoten
onderrichten, hun dwalingen weerleggen en hen leiden bij hun zoeken naar meer
innerlijkheid. Door woord en daad moet hij onze ontwrichte maatschappij op het heil
richten. Hij moet de gemeenschap ook verzamelen rond de Eucharistie en rond de andere
geloofsgeheimen. Deze viering verzekert ons dat wij niet onzinnig dromen van eenheid: de
eenheid van alle mensen in Jezus Christus die eeuwig leeft, begint reeds hier op aarde.
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15e Zondag door het Jaar B
Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker en woord van verzoening.
Zijn heil is nabij voor heen die Hem vrezen.
(Ps 85,9.10)

Van leven naar eucharistie
Machines draaien onophoudelijk en steeds sneller zodat zij steeds meer produceren. Dit lijkt wel
de bedoeling van een maatschappij die op de eerste plaats bekommerd is zoveel mogelijk voort te
brengen. Dit schijnt wel haar enige bestaansreden. Wij kunnen ons echter afvragen of dit streven
naar steeds meer productie niet ten koste zal komen van het leven. Verliest het leven er zijn zin
niet bij? Wordt de mens er zelf niet door opgebruikt? Hij ziet op de duur geen doel meer voor zijn
leven. En waarom dan nog leven? Meer dan ooit hebben wij daarom mensen nodig die door hun
optreden voor ons de onzichtbare waarden van het echte leven kunnen duidelijk maken.

Eerste lezing

Amos 7,12-15

In die tijd zei Amasja (de priester van Bethel) tot Amos: "Ziener, u moet maken dat
u wegkomt! Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood maar met profeteren!
Hier in Bethel mag u niet meer profeteren want dit heiligdom is van de koning en
dit gebouw van het rijk." Amos gaf Amasja ten antwoord: "Ik ben geen profeet of
lid van een profetengilde, ik ben veehoeder en vijgenkweker. Maar de Heer heeft
mij achter mijn beesten weggehaald en het is de Heer die mij gezegd heeft: "Trek
als profeet naar mijn volk Israël."

Tweede lezing

Efesiërs 1,3-14

Broeders en zusters, gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die
ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. In Hem
heeft Hij ons uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos
te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te
worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de
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heerlijkheid van zijn genade. Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde, in
wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergiffenis der zonden dank zij de
rijkdom van zijn genade. Die heeft Hij ons meegedeeld als een overvloed van
wijsheid en inzicht. Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de
beslissing die Hij in Christus had genomen ter verwezenlijking van de volheid der
tijden: het heelal in Christus onder één Hoofd te brengen, alle wezens in de
hemelen en alle wezens op aarde, in Hem. In Christus hebben wij ook ons erfdeel
ontvangen, daartoe voorbestemd door de beschikking van Hem die alles tot stand
brengt naar het besluit van zijn wil, opdat wij verbreiden de lof van zijn
heerlijkheid, wij, die reeds te voren onze hoop op de Christus hadden gebouwd. In
Christus zijt ook gij het woord der waarheid, het evangelie van uw heil hebt
aanhoord, in Hem zijt ook gij tot het geloof gekomen, vergezeld met de heilige
Geest der belofte die het onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van Gods
eigen volk en tot lof van zijn heerlijkheid.

Evangelie

Marcus 6,7-13

In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hun twee aan twee uit te zenden.
Hij gaf hun macht over de onreine geesten en verbood hun iets anders mee te
nemen voor onderweg dan alleen een stok: geen voedsel, geen reiszak, geen
kopergeld in hun gordel. "Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen
dubbele kleding aan." Hij zei verder: "Als ge ergens een huis binnengaat, blijft
daar tot ge weer afreist. En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar
u luistert, gaat daar dan weg en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis
tegen hen." Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren. Zij dreven
veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

Van eucharistie naar leven
Heel wat priesters zijn op zoek naar hun plaats in de huidige maatschappij. Kan het Godsvolk
helpen opdat zij de trekken van hun ware gelaat zouden ontdekken? Een priester van Jezus
Christus moet een vrij mens zijn, een profeet. Hij moet zijn tijdgenoten onderrichten, hun
dwalingen weerleggen en hen leiden bij hun zoeken naar meer innerlijkheid. Door woord en daad
moet hij onze ontwrichte maatschappij op het heil richten. Hij moet de gemeenschap ook
verzamelen rond de Eucharistie en rond de andere geloofsgeheimen. Deze viering verzekert ons
dat wij niet onzinnig dromen van eenheid: de eenheid van alle mensen in Jezus Christus die
eeuwig leeft, begint reeds hier op aarde.
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