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Genezen van blindheid 

“Jezus vroeg hem: „Wat wilt ge dat Ik voor u doe?"  

     De blinde antwoordde Hem: “Rabboeni, maak dat ik zien kan !"  

[Marcus 10,51] 

 
Intredelied:  Alles begon met God  (ZJ 822, 1-2) 
 

Alles begon met God, 
het water en het licht 
en de mens en het vuur 
en de liefde. 
Het begon met God. 

En de mens met zijn ogen 
om de zon te zien 
en te wand'len in het licht 
in dat licht de and'ren mens te 
zien die met hem gaat! 

 
Welkom en inleiding 
 
Schuldbelijdenis  
 
V. Laten wij de Heer begroeten 
 en in deze viering bidden om onderscheidingsvermogen  

en om de kracht om de goede weg te blijven volgen.  
 
L. Heer Jezus, Gij vraagt ons ‘Wat wilt gij dat ik voor u doe?’ 
K. Heer, ontferm U Heer, ontferm U over ons. 
A. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U over ons. (ZJ42) 
 
L. Christus, Gij doet ons opstaan  

en nodigt ons uit met U mee te gaan. 
K. Christus, ontferm U. Heer, ontferm U over ons. 
A. Christus, ontferm U. Heer, ontferm U over ons. 
 
L. Heer, Gij leert ons zien.  
 Uw goedheid verdrijft onze kortzichtigheid.  
K. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U over ons 
A. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U over ons. 
 
V. Moge de machtig sterke God zijn licht in ons doen 
 schijnen, onze zonden vergeven  
 en ons leiden op de weg van Jezus, de weg ten leven. 
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Loflied: Eert God    (ZJ 512)   
 

Eert God die onze Vader is, 
weest allen welgemoed. 
Looft Hem, gij zult in vrede zijn. 
Aanbidt al wat Hij doet. 
    

U Heer, komt alle leven toe 
en, wie of waar Gij zijt, 
U is de macht, U zingen wij 
dank voor uw heerlijkheid. 
 

 

Lam Gods dat onze zonden draagt, 
neem deze lofzang aan, 
gedenk ons in uw koninkrijk, 
want Jezus is uw Naam. 
    

Gij die voor ons ten beste 
spreekt, 
Jezus, Gij zijt de Heer. 
O, eengeboren Zoon van God, 
kom haastig tot ons weer. 

Openingsgebed 
 

V. Goede God,  
 zie ons hier,  
 wij, uw mensen op zoek naar geluk en vrede,  
 hunkerend naar licht en uitzicht. 
A. Open onze ogen,  open ons hart,  
 zet ons in beweging, samen met anderen,  
 samen met de vergeten mensen langs de weg van 

ons leven. Wij vragen het U door onze heer Jezus 
Christus die met U leeft en heerst en God is door 
de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Eerste lezing 
 

Tussenzang:  Alles begon met God     (ZJ 822, 3) 
 

Alles begon met God, 
het water en het licht 
en de mens en het vuur 
en de liefde. 
Het begon met God. 

 
Evangelie  
 

Acclamatie   (ZJ 8a) 
 
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, 
o Zoon, o Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.  

 
Homilie 
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Geloofsbelijdenis    
 

Ik geloof in God, 
de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden 
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader, 
vandaar zal Hij komen oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest; 
de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven. Amen. 

 
Voorbeden 
 

 
V. Bidden wij voor de noden van de Kerk en van de wereld, 

hier dichtbij en veraf. 
 
L. Voor wie denken te weten en te zien  
 maar ziende blind door het leven gaan.  
A. God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.(ZJ10a) 
 
L. Voor wie beseffen dat ze niet weten en niet zien  
 en roepen vanuit hun concrete nood. 
A. God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor wie blind geboren zijn, voor de slechtzienden,  
 voor alle mensen die moeten leven met een beperking .  
A. God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons. 
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L. Voor ons hier samengekomen:  
 dat we groeien in vertrouwen in de Heer Jezus;   
 dat Hij ons leert te zien wat God van ons verlangt.   
A. God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor allen die Jezus willen navolgen in het dagelijkse 

leven.  
A. God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons. 
 
V. Heer God, bron van licht en leven,  
 wij komen tot U met onze gebeden en onze zorgen.  
 Hoor en verhoor ons gebed, 
 door Jezus Christus, onze Heer. 
 
 

Omhaling 
 
 

Gebed over de gaven 
 

V. God van mensen, 
 hier op tafel staan brood en wijn, 
 eten en drinken voor mensen 
 die met open ogen uitkijken 
 naar een nieuwe wereld, 
 waar niemand meer honger of dorst heeft. 
A. Wij vragen U: 
 kom in ons midden 
 en doe ons handelen naar uw Geest 
 die ons laat zien waar het in het leven om gaat.  

Amen.  
 
 

Eucharistisch Hooggebed 
 
Het is waarlijk passend U dank te zeggen, het is waarlijk goed 
uw heerlijkheid uit te spreken, heilige Vader; Gij zijt een God 
van leven en waarheid. Gij alleen, Gij bestaat van voor alle 
eeuwen en Gij duurt in alle eeuwigheid voort, in het 
ontoegankelijke licht is uw woning. Gij zijt de bron van leven, 
in uw goedheid hebt Gij alle dingen tot bestaan geroepen, Gij 
hebt al het geschapene met zegening verzadigd en uw talloze 
schepselen gelukkig gemaakt met de glans van uw licht. 
Daarom staat rond U een schare van engelen die niemand 
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tellen kan, uw dienaren, die het gelaat van uw glorie zien en U 
ononderbroken lof zingen, dag en nacht. In hun koor willen ook 
wij onze stem doen horen, met ieder schepsel op aarde zingen 
wij U jubelend onze lofprijzing toe:  
 
Heilig, heilig, heilig! O God, mijn hart aanbidt U. Mijn 
hart verheft U, maakt U groot. Heilig zijt Gij Heer. 
(DZB18) 
 
U belijden wij, heilige Vader: groot zijt Gij en alles hebt Gij met 
wijsheid en liefde geschapen. Gij hebt de mens gemaakt naar 
uw beeld en hem de zorg over de gehele aarde opgedragen, 
opdat hij in gehoorzaamheid aan zijn Schepper over alle 
schepselen zou bevelen. Door ongehoorzaamheid aan U heeft 
hij uw vriendschap verloren maar Gij hebt hem niet aan het 
geweld van de dood uitgeleverd. Integendeel, Gij zijt hem met 
alle hulp tegemoet gesneld, zodat wie U zoeken wil, U reeds 
heeft gevonden. 
 
Lof en dank aan onze God voor eeuwig. 
 
Menigmaal hebt Gij aan de mensen een verbond aangeboden 
en hen, bij monde van uw profeten, gesproken over het heil in 
de verte. Heilige Vader, zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat 
Gij, toen de tijd van wachten voorbij was, uw eengeboren Zoon 
als Verlosser hebt gezonden. Hij is mens geworden door de 
heilige Geest uit de Maagd Maria, als mens heeft Hij onder ons 
gewandeld, in alles aan ons gelijk, maar niet in de zonde. Aan 
geringen heeft Hij een boodschap gebracht van liefde en heil, 
aan gevangenen de vrijlating gegeven, aan bedroefden zijn 
blijdschap. Om uw heilsbeschikking ten volle waar te maken 
heeft Hij zich aan de dood uitgeleverd, en door zijn opstanding 
alle sterven afgebroken en opgebouwd tot een nieuw bestaan. 
En opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven maar voor 
Hem, die om onzentwil geslagen werd en tot uw rechterhand 
verheven, zond Hij van uwentwege, Vader, de heilige Geest om 
zijn werk in de wereld te voltooien: onze heiligmaking ten einde 
toe. 
Daarom smeken wij U, Heer, dat uw heilige Geest deze 
offergaven wil bezielen opdat zij het lichaam en bloed worden 
van onze Heer Jezus Christus, tot viering van het grote 
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heilsmysterie dat Hij ons naliet als zijn verbond-met-ons voor 
altijd. 
 
Toen kwam het uur dat Hij door U, heilige Vader, zou worden 
verheerlijkt. Hij had de zijnen in de wereld tot het uiterste toe 
liefgehad. 

- Instellingswoorden - 
 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.  
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden 
tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Daarom, Heer, vieren wij de gedachtenis van onze verlossing: 
wij gedenken de dood van Christus en zijn verblijf onder hen 
die eens waren gestorven, wij geloven en verkondigen zijn 
opstanding uit de dood, zijn hemelvaart bij U terug, in uw Rijk 
zonder einde; wij zien vol verwachting uit naar zijn 
wederkomst in heerlijkheid. Wij brengen U het offer van zijn 
lichaam en bloed, een gave van heil voor de wereld. 
Lof en dank aan onze God voor eeuwig. 
 
Heer, zie welwillend en genegen neer op dit heilig offer, dat Gij 
aan ons, uw Kerk, hebt toevertrouwd. Verleen genadig dat zij 
die van dit brood eten en uit deze beker drinken, door uw 
heilige Geest tot één lichaam worden verzameld, in Christus 
voltooid tot een levende offerande, tot uw lof en eer. 
Lof en dank aan onze God voor eeuwig. 
 
Wijd uw gedachten, o Heer, aan allen voor wie wij dit offer aan 
U opdragen: vooreerst voor uw dienaar, onze paus Franciscus , 
voor onze bisschop Luc en voor alle bisschoppen van de gehele 
Kerk, voor de priesters en diakens, voor allen ook die U dit 
offer aanbieden, voor heel het gelovige volk en voor hen die U 
met een oprecht hart zoeken. 
Lof en dank aan onze God voor eeuwig. 
 
Denk ook aan hen die in vrede met Christus, uw Zoon, zijn 
gestorven en aan alle doden waarvan de gelovige gezindheid 
door U alleen was gekend. 
Barmhartige Vader, verleen aan ons, uw kinderen, dat wij de 
heerlijkheid zien die Gij ons beloofd hebt te zamen met de 
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Maagd Maria, de Moeder van God, die Gij hebt verheerlijkt, 
met de H. Jozef, met uw apostelen en heiligen in uw koninkrijk, 
waar wij met de gehele schepping, die Gij uit zonde en dood 
hebt opgericht, uw lof zingen door Christus onze Heer, in wie 
Gij aan de wereld alle goed heeft, gisteren, nu en altijd. 
Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar 
herdenken van uw geliefde Zoon, aanhouden tot in uw 
heerlijkheid. 
Lof en dank aan onze God voor eeuwig. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam  
geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in 
de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in  
eeuwigheid.  
 
Onze Vader  - Wees Gegroet  - Vredewens - Lam Gods 
(ZJ36) 
 
Communie  
 
Communielied: De Heer heeft mij gezien  (ZJ 559 1-3)  
 
De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 
Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen leven, 
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 
 
Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
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Bezinning   
 

Geloven kun je niet op je eentje. 
Het heeft altijd iets van ‘samen’. 
Het wil mensen uitdagen 
om de ogen te openen 
voor het leven van anderen: 
om solidair te zijn, 
om de handen uit te steken 
naar mensen die onthand zijn; 
om voeten te worden 
voor hen die niet uit de voeten kunnen; 
om mond te worden 
voor hen die niet gehoord worden. 
 

Geloven vraagt om daden, 
maar ook om uithoudingsvermogen. 
Je kunt het daarbij niet zonder de ander: 
niet zonder elkaars inspiratie, 
niet zonder elkaars bemoediging. 
Alleen hou je het niet uit 
en wordt het te moeilijk. 
Daarom mogen we bij elkaar schuilen, 
elkaar de hand reiken 
en meedelen van wat in ons leeft. 
     Wim Holterman osfs 
 

Slotgebed 
 

V. Heer, onze God, wij danken U voor de liefde die Gij ons 
altijd geeft. 

A. geef me een hart dat voor U open bloeit, geef mij 
ogen om U te zien, een mond die over U durft te 
spreken, handen die handelen in uw naam, 

 voeten die voor U willen wandelen. 
 Heer, geef dat ik kan zien 
 waartoe Gij mij roept, waartoe Gij mij zendt.  
 Dat vragen wij U omdat wij de weg willen volgen 

van Jezus, uw mensgeworden liefde. Amen. 
 
 

Zending en zegen 


