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ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR (B)

EERSTE LEZING (Jer 23, 1 -6)
Uit de Profeet Jeremia.
Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde omkomen en verloren lopen godsspraak van de HEER. 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.'' 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. 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. 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. Dan wordt Juda bevrijd, en leeft Israël veilig. Dit is
de naam die men het geeft: ` `HEER, onze gerechtigheid.''
TUSSENZANG (Ps 23)
De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij in grazige weiden rusten,
Hij voert mij naar vredig water,
daar geeft Hij mij nieuwe kracht.
Hij leidt mij op het rechte spoor,
omwille van zijn naam.
Al moet ik door dalen van duisternis en dood,
ik ben voor geen onheil bang,
want U bent bij mij:
uw knots en uw staf geven mij nieuwe moed.
Voor mijn ogen dekt U de tafel,
zodat ook mijn belagers het zien;
met olie zalft U mijn hoofd,
mijn beker is tot de rand gevuld.
Ja, uw goedheid en liefde blijven mij volgen
alle dagen van mijn leven.
Zo mag ik telkens weer wonen
in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen.
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TWEEDE LEZING (Ef 2, 13-18 )
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efese.
Broeders en zusters, Nu echter bent u die eertijds veraf was, in Christus Jezus dichtbij
gekomen, door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, Hij die de twee
werelden één gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees
de vijandschap, de wet met haar geboden en verordeningen, te vernietigen. Hij heeft
vrede gesticht door in zijn persoon uit die twee één nieuwe mens te scheppen, en
beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de
vijandschap heeft gedood. En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u die
veraf was en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beiden in
één Geest toegang tot de Vader.

EVANGELIE (Mc 6, 30-34)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
In die tijd de apostelen kwamen terug bij Jezus, en ze vertelden Hem alles wat ze
hadden gedaan en hoe ze onderricht gegeven hadden. 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, dat ze niet eens de gelegenheid hadden om te eten. Ze gingen
in de boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Men zag hen weggaan en
velen herkenden hen. Uit alle steden haastten ze zich te voet daarheen en kwamen er
eerder aan dan zij. 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.
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