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Zondag  26 juni 
  Derde zondag na Pinksteren 

 
Epistel : Brief van de H. Petrus I: 5, 6 - 11 
Evangelie : Lucas, 15, 1 - 10 
 
Jezus zei: “ Ik zal u niet verweesd achterlaten”.  
De H. Geest kwam en gaf de moed en de kracht aan de apostelen om te 
pas en te onpas het evangelie te verkondigen, te ijveren voor het Rijk 
Gods. De evangelisatie van de wereld begon en eindigde sindsdien niet. 
Steeds vond de Kerk priesters wiens leven één roeping was om zijn 
boodschap te verspreiden en de mensen langs de sacramenten voedsel 
en bescherming te geven naar ziel en lichaam. 
De zondag, dag van God, was hun ‘werkdag’ bij uitstek voor de wereld. 
Ook al was het zwaar en drukte de vermoeidheid, de roeping ging voor. 
Want priester zijn is geen beroep, het is een roeping. We zouden het 
kunnen vergelijken met een moeder. Moeder zijn is geen beroep, het is 
een roeping. Een moeder kan moe zijn en willen rusten. Toch zal ze 
eerst haar kinderen te eten geven, ook op een zondagavond. Een moeder 
telt geen uren, niet tijdens de week, niet op zondag. Een priester Gods 
telt geen uren op zondag.  Al moet hij soms grote verplaatsingen doen 
om de mensen ‘hun’ Mis te geven. Denk aan onze paters SJM !  
Het is jammer dat mensen tijdens de vakantie hun TLM moeten missen ; 
dat mensen zich zo moeilijk aanpassen aan een gewijzigd  misuur, hun 
zondagsactiviteiten er niet naar regelen;en nog erger is dat priesters 
soms hun zondagnamiddag en -avond liever anders invullen. 
Wij zijn dankbaar voor iedere H. Mis die priesters voor ons willen 
opdragen. De Mis is meer dan een bijeenkomst van gelovigen. Het is de 
hernieuwing van het kruisoffer van Christus. Daarom zijn de 
offerandegebeden in de TLM zo mooi en al eeuwen dezelfde gebleven. 
In de nieuwe Mis zijn het nu gebeden voor een maaltijd, de protestantse 
maaltijd gebeden genomen van het Joodse avondgebed. Die waren voor 
1969 nooit in de Mis opgenomen. Want de offerande gebeden moeten 
geen maaltijd, maar het doel van het Misoffer uitdrukken en dat is een 
offer. Vroeger sprak men altijd van Misoffer. De Mis is veel meer dan 

een maaltijd! En elk deel in de Mis heeft een betekenis in de passie en 
het offer van Christus. 
Vroeger sprak men van Misoffer, dan van Mis en dan van Viering. 
Viering zegt niets over wat de gelovigen mogen verwachten. Het is 
misleidend … 
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