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Jezus sprak: ‘Kom nu eens zelf mee naar een eenzame plaats  
    om alleen te zijn en rust daar wat uit.’ 

                                                                 (uit het evangelie van vandaag – Mc 6, 31) 
 
Onze conferentienamiddagen zijn achter de rug. Het werden er geen vier zoals 
eerder aangekondigd, wel zes. Dit door de opgelegde maatregelen die ons nog 
blijven parten spelen en waardoor we slechts met een gering aantal mensen 
mogen samenkomen. Neen, de ‘vrijheid’ waar men het toch zo graag over 
heeft, hebben we zeker nog niet terug… 
Maar zoals we aanhaalden tijdens die voorbije namiddagen, beseffen we maar 
al te goed dat we allen veeleer en veel meer gericht moeten zijn op de Hemel 
– op Gods Heilig en Verheven Willen – dan op wat ons zogezegd ‘vrijblijvend’ 
wordt aangereikt. Ja, ‘beter is het te gaan tot de Heer, dan op een mens 
te vertrouwen, beter is het te gaan tot de Heer, dan te vertrouwen op 
vorsten’ (uit het getijdengebed van deze morgen - psalm 118). 
 
En terug naar de lezingen van vandaag: 
Toen Hij aan land ging, zag Hij een grote menigte en voelde medelijden 
met hen, want zij waren als schapen zonder herder... (Mc 6,34). 
Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde omkomen en 
verloren lopen… Daarom zegt de Heer tot de herders die mijn volk 
weiden: Door uw schuld zijn mijn schapen verloren gelopen en uiteen 
gedreven, ge hebt er niet opgelet... maar zelf breng ik de overgebleven 
schapen bijeen... Ik breng ze terug naar hun weiden, ze worden weer 
vruchtbaar en talrijk. Dan stel ik herders over hen aan, die hen werkelijk 
weiden zodat ze niet meer bang of angstig hoeven te zijn en geen van 
hen nog wordt vermist… (Jer 23, 1-6) 

Met Luisa bidden we: “Jezus, plaats in het hart van elke priester een FIAT 
zodat het hele zijn van elke priester mag veranderen en worden omgevormd 

tot een enkele akt in de Goddelijke Wil.” 


