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IK KEN DE MIJNEN EN ZIJ KENNEN MIJ
1 Johannes 3, 1-2

Johannes 10, 11-18

Ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij.
Bij dat woord 'kennen' wil ik stilstaan. Laat ik het benaderen vanuit het gewone leven.
Wanneer ik fiets luister ik altijd naar mijn rijwiel: een vertrouwd zoemend gesuis.
Ik ken mijn fiets. Eén afwijkend geluid, of ik denk al: gaat het nog goed?
Een Twentenaar hoort aan het 'ja' van de buur precies wat dat 'ja' inhoudt; ze kennen elkaar.
Een moeder blijft zelfs in de slaap luisteren naar de geluidjes van haar pasgeborene;
ze kent haar kindje en hoort daaraan hoe haar baby het maakt.
Goede vrienden zien aan elkaars gezicht wat er níét gezegd wordt.
Kortom: het gaat hier om een kennen dat voortkomt uit een luisteren met heel je zijn;
niet als een cipier in de gevangenis of een suppoost in een museum,
maar omdat de ander kostbaar is en je aan het hart gaat
- zo sterk zelfs dat je, ook als het moeilijk wordt, elkaar niet in de steek laat.
Zo benaderd betekent 'kennen': met elkaar vertrouwd zijn vanuit betrokken zijn op elkaar
Dat is ook precies wat het evangelie vandaag wil benadrukken, waar Jezus zegt:
ik ben de goede herder. Een huurling heeft geen hart voor zijn schapen
Maar ik ken de mijnen. en de mijnen kennen mij.
'Kennen' vanuit betrokkenheid, vanuit het hart. Wij zijn kostbaar voor Hem.
Hij kan ons niet loslaten; hij houdt voortdurend voeling met jou, met mij.
Even tot ons door laten dringen: ... Ik ga Hem aan het hart ... Hij zoekt mij ...
We hebben het vaak te druk om hierbij stil te staan
En zou het ook niet gemakkelijker zijn als Hij zich af en toe laat zien?
Contacten vervagen toch, als we elkaar niet live tegen kunnen komen
- zoals we merken na een jaar corona?
Kunnen we Hem niet ontmoeten en dat warme hart van hem voelen?
Ja, dat kan. Maar niet buiten ons om. We hebben elkaar daarbij nodig
De ontmoeting met de Goede Herder moet door herderlijke mensen bemiddeld worden,
door mensen namelijk die voor anderen een bemoediging zijn, een teken van hoop,
die je nemen voor wie je bent en naar andere dingen kijken
dan naar je inkomen, jouw successen, je image;
die met je optrekken in lief en leed, met jou door het vuur gaan desnoods.
Zoals Catharina velen nabij was die juist niet gezien werden,
van wie werd weggekeken: zieken en zovelen die stierven aan de pest.
Of paus Franciscus, op bezoek bij vluchtelingen
die door ons Europa in erbarmelijke kampen uit het zicht worden gehouden.
Maar ook dichterbij, in deze kerk, zie ik mensen elkaar met warmte begroeten
en aan degenen die hier binnenkomen laten merken 'je bent welkom';
Ik zie ze open en aandachtig met anderen omgaan, zonder 'winstoogmerk',
niet uit op mogelijk voordeel dat uit de ander te halen valt.

Wat zulk een benadering teweeg kan brengen
heb ik eens sterk meegemaakt tijdens een Lourdesbedevaart.
Een verpleegster uit de groep kreeg een wat stuurse man te verzorgen en te begeleiden.
Op de eerste dag had hij het nodige commentaar op 'dat vroom gedoe' van processies en Ave's
De tweede dag merkte hij dat de verzorgster aandacht had voor zijn levensverhaal
met nogal wat mankementen en missers, teleurstelling en pijn. Hij ontdooide.
En op de derde zat hij tijdens een processielied zo uitbundig met zijn armen te zwaaien,
dat twee begeleiders alleen met de grootste moeite zijn rolstoel in bedwang konden houden.
Een herderlijk mens had hem laten voelen wat het is gezien en gehoord te worden.
Misschien had hij er wel honger naar; maar die was altijd weggestopt
- om maar niet de pijn te voelen, wanneer die aandacht er niet was.
Nu merkte hij: hier is iemand voor wie ik mag zijn die ik ben. Hij kreeg er zin in.
En het ervaren van aandacht vanuit een herderlijk mens deed hem smaken naar meer
en opende hem voor wat Lourdes dag in dag uit viert: de grote Aandacht van de goede Herder
Deze zondag is uitgeroepen tot 'Roepingenzondag': roeping tot priester, diaken, religieus.
We zouden echter het evangelie tekort doen, als we enkel aan hen zouden denken.
In het evangelie gaat het niet allereerst om functie of staat, maar om het hart,
Er zijn mensen nodig die 'dat nabije' van Jezus uitstralen.
De heilige Catharina schroomt niet prelaten die op eigen profijt uit zijn
"stinkende bloemen" te noemen "die uitgerukt dienen te worden".
Aan een abt schrijft zij: "Wees een goede herder, ontdaan van zelfzucht.
Laat jouw mensen niet verloren lopen; trek men hen mee en houd hen op het spoor."
Deze raad is nader beschouwd niet voorbehouden aan priesters, diakens of religieuzen.
Ook pastoraal werkenden en vrijwilligers, zoals in en rond deze kerk,
kunnen op hun manier de broodnodige goede herder zijn
als zij ieder die hier komt het gevoel geven: je mag er zijn met jouw vrachtje;
met jouw vallen en opstaan hoor je erbij.
Natuurlijk is het zinvol te bidden om mensen die van die herderlijke liefde van de Heer
hun beroep willen maken: als priester, diaken, of als religieus professional.
Want vrijwilligers kunnen niet zonder de ondersteuning door professionals.
Laten wij dus bidden om professionals én vrijwilligers
in het herderschap op de manier van de Goede herder
en niet bang zijn onszelf hiervoor aan te melden.
Jozef Essing o.p.

VOORBEDEN
Bidden we tot de Eeuwige,
Herder van ons leven
Wij bidden U voor alle mensen
die zoeken naar de zin van hun leven.
Laat hen richting en houvast vinden.
en mensen ontmoeten die hen daarin voorgaan
Zegen hen die zich inzetten in onze geloofsgemeenschap,
als pastor, diaken of vrijwilliger;
dat zij aandacht hebben voor de ziel van mensen
en het vuur kunnen oprakelen, als het onder de as is geraakt.
Wees hen nabij die werken in de verzorging,
die hun krachten geven aan zieken en hen die hulp behoeven.
Dat hun hart geboeid blijft en vol aandacht
voor hen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd.
Zegen God, de goede buur en de verre vriend,
die klaar staan om anderen van dienst te zijn,
dat zij vreugde vinden in wat zij doen voor anderen,
en al doende op het spoor komen van God die liefde is.
Voor ons allen hier bijeen bidden wij
Dat wij groeien in aandacht voor elkaar
Laat onze kerk een plaats zijn
waar ieder die zoekende is thuis mag komen.

GEBEDEN
Ter opening

Over de gaven

Ter afsluiting

Goede God
Gij geeft ons toegang tot U
in Jezus, de Levende,
de goede Herder.
Leer ons hier
te luisteren naar zijn stem
en te beseffen
hoe groot de liefde is
die door Hem naar ons toekomt,
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven. Amen.
God, onze Herder,
nodig ons aan de tafel van uw verbond.
En vervul ons van de Geest van Hem,
die ons daar doet rusten
en voedsel vinden:
Jezus, de Levende,
dit uur en al onze dagen. Amen.
Goede Herder,
die zoekt die verloren lopen,
wij danken U voor de overvloed van leven
die Gij ons belooft in Jezus, de Levende.
Verzamel allen die hongeren
naar liefde en trouw
rondom zijn woord en zijn tafel.
En laat er zo vrede komen op aarde,
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven. Amen.

