Onderwerpen:

- 23e zondag door het jaar, 6 september
- Overzicht vieringen in de komende week
- U bent meer dan welkom...... er is ruimte genoeg

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Zondag 30 augustus
(23e zondag):

Vergeven is noodzaak

< Open hier het boekje >
Een (andere) overweging:
J. Bastiaens
bron: www.kerknet.be

de Urgentie van vergeven

De lezingen van deze zondag draaien allemaal rond een thema: dat van de broodnodige
vergeving. De vergeving is een medaille met twee kanten: vergeving vragen enerzijds,
vergeving schenken anderzijds. Het is moeilijk te zeggen welke van de twee gemakkelijker, of
liever: minder moeilijk is. Om vergeving te vragen, moet je jezelf klein kunnen maken, moet je
kwetsbaar durven zijn. Maar je krijgt er veel voor terug: hernieuwde vriendschap, uitgeklaarde
relaties. Om vergeving te schenken moet je grootmoedig kunnen zijn, met de nodige zelfkennis
ook: want de ander mag mij dan wel benadeeld of gekwetst hebben, ik ga zelf ook niet vrijuit.
De twee zijden van de medaille vinden een treffende uitdrukking in de bede van het Onzevader:
'Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.'
(Matteüs 6,12 in de Nieuwe Bijbelvertaling)
De eerste lezing uit het boek Ezechiel stelt de dingen op scherp: binnen de
geloofsgemeenschap moeten we elkaar ook wijzen op de dingen die fout gaan of fout dreigen te
gaan. Want we zijn verantwoordelijk, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de ander en voor
de gemeenschap als geheel.
Paulus geeft ons in de
tweede lezing een belangrijke
reden waarom we elkaar
moeten kunnen vergeven:
het is een eis van de liefde.
Positief geformuleerd: 'Bemin
uw naaste als uzelf.' (Paulus
citeert Leviticus 19,18 ' dit
vers is een onderdeel van de
indrukwekkende
Heiligheidswet.) Dit gebod
gaat ervan uit dat mijn naaste
en ikzelf in veel opzichten
aan dezelfde dingen van het
leven blijven haken. Ik heb
zelf nood aan bevestiging,
zorg, ruimte, verantwoordelijkheid, vergeving enz. Zal ik mijn naaste die dingen dan ontzeggen?
Wie de liefde als leidraad neemt, zal alles wat de Tora van ons vraagt op de juiste wijze
verwezenlijken. Of in de woorden van Paulus: 'Liefde vervult de gehele wet.'
Ook in de evangelielezing staat de 'broederlijke vermaning' centraal. De tekst is een onderdeel
van wat wij wel de 'Kerkrede' van het Matteüsevangelie noemen (18,1-35). Deze rede geeft
aanwijzingen voor het samenleven in de gemeenschap van Jezusvolgelingen. Waar mensen als
groep bijeenkomen en aan eenzelfde project werken, zullen er ook altijd conflicten zijn. Dat
hoort erbij, die helpen de gemeenschap om te groeien. Toch gaat het hier om nog iets anders.
Wie het evangelie als leidraad voor zijn leven neemt, loopt ook het gevaar ertegen te zondigen.
Jezus vraagt van ons een ongeëvenaarde alertheid om op dit punt eerlijk en gewetensvol met
elkaar om te gaan. Omdat de christelijke gemeenschap bestaat bij gratie van volkomen
gelijkwaardigheid, spreken we elkaar aan als 'broeders' en 'zusters'. Welnu, wanneer een
broeder of zuster een duidelijke zonde begaan heeft tegen het evangelie, dan zijn er
verschillende etappes voorzien om deze zonde te verzoenen. Ten eerste is er het gesprek
onder vier ogen: een vertrouwelijk gesprek waarin de zondaar de kans krijgt om de fout te
herstellen. Wanneer dit geen effect heeft, wordt de kring verruimd: er worden een of twee
andere leden van de gemeenschap bijgehaald, zodat het gesprek meer impact en een groter
draagvlak kan krijgen. Wanneer ook dit zonder effect blijft, moet de zaak worden voorgelegd
aan de hele, plaatselijke gemeenschap of haar vertegenwoordigers. En wanneer ook dat niet
helpt, verliest de zondaar het statuut van 'broeder' of 'zuster', en wordt die voortaan beschouwd
als een heiden of tollenaar. Een parallelle tekst, maar dan van Paulus, kan men vinden in 1
Korintiers 5,1-6,11.
Frappant is dat ook de lokale gemeenschap de bevoegdheid heeft om 'te binden en te
ontbinden', parallel aan de bevoegdheid die ' op een hoger niveau ' Simon Petrus heeft
ontvangen (Matteüs 16,19). De lokale gemeenschap wordt heel serieus genomen als een
volwaardige kern van kerk-zijn. Let ook op de wijze waarop deze lezing afsluit: waar twee
broeders of zusters eensgezind iets vragen, zal de kracht van dit gebed eveneens
buitengewoon effectief zijn.
Laten we deze teksten niet te snel naast ons neerleggen. Ze doen een sterk appel op ons
kerkgevoel!

Meer vieringen vanaf 1 september
We zijn weer wat meer normaler aan het doen. Natuurlijk
moeten we ons aan de 1,5 meter houden kunnen en mogen we
nog lang niet alles, maar we zijn wel meer vieringen gaan
houden.
In de parochiekerken waar het ook gebruikelijk was om
doordeweekse vieringen te houden, zijn deze weer in ere
hersteld.
Dat betekent meer mogelijkheden voor u om naar de kerk te kunnen komen. Kunt u niet op
zondag, dan kunt misschien wel op een dinsdagochtend of vrijdagochtend. Misschien dan wel
niet in uw eigen vertrouwde parochiekerk maar bij een van de andere kerken in de federatie.
We zeggen er wel bij dat is nog steeds onder het grootst mogelijke voorbehoud is.
HIeronder vindt u een overzicht van de vieringen in de komende week.

U bent meer dan welkom in de vieringen.... er is ruimte genoeg!
Door de Coronamaatregelen is de capaciteit van onze kerken flink verlaagd. We mogen nog
maar een beperkt aantal mensen bij de vieringen toelaten. Dat kan soms leiden tot het
misverstand dat er niet genoeg ruimte is om iedereen te verwelkomen die een viering wil
bijwonen in onze federatie.
Er is ruimte genoeg!
Alleen niet in alle kerken. Zo is bij de St. Augustinus in Barendrecht nog steeds een
registratieplicht vooraf i.v.m. beperkte capaciteit.
Bij de andere kerken hoeft u zich niet vooraf te registreren en kan het een enkele keer
voorkomen dat de maximum capaciteit is bereikt. Zorg daarom dat u op tijd bent en mocht het
toch vol zijn..... ga dan naar een andere kerk of geef u op voor de zondag daarop, dan
reserveren wij voor u een plek.
Geef ruimte aan uw geloof en zoek de ruimte...!
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