
4DE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD 

WE DELEN ONMACHT BLINDHEID GENEZING 

 

 

 

 

 

 

OPENINGSWOORD EN KRUISTEKEN 
 

Zien en luisteren zijn fundamenteel in ons mensenbestaan. 

Het zijn onze communicatiemiddelen bij uitstek. 

Toch is aandachtig kijken en luisteren allerminst vanzelfsprekend. 

Te vaak kijken en horen we oppervlakkig. 

Werkelijk zien en aandachtig luisteren is een kunst die je kan leren. 

Het evangelie van vandaag is een oefening in het onbevangen  

en met aandacht kijken en luisteren naar God en naar de ander. 

Zoals de heilige Benedictus het in zijn Regel zegt:  

‘Onze ogen geopend voor het goddelijk licht, moeten wij met een 

aandachtig oor luisteren naar wat Gods stem ons dagelijks toeroept.’ 

En in deze zorgzame tijden is dat zeker:  

burgerzin en verantwoordelijkheid,  

verbondenheid en respect voor onze medemens, 

maar ook hoop en vertrouwen dat het goéd komt. 
 

Ook in dit gebedsmoment bidden we in warme verbondenheid  

met héél onze Parochie in Deinze-Nevele,  

met onze wereldwijde Kerkgemeenschap  

en met alle mensen van goede wil. 

Door en in ons gebed willen we de mensen meedragen  

die grote verantwoordelijkheden dragen in onze stad en in ons land,  

zij die zich als wetenschapper, als arts, verpleegkundige,  

verzorgende of ondersteunende,…  

met zoveel zorg inzetten voor zieke medemensen, 

voor hen die werkzaam zijn in voedingswinkels en apotheken, 

en al wie op één of andere wijze verbonden en zorgzaam optreden                    

in deze dagen van gezamenlijke strijd en zorg. 
 

Wij mogen bidden in verbondenheid, 

in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

 



GEBED OM ONTFERMING  (naar Psalm 102, 2.3.4) 
 

Heer, hoor ons gebed, laat onze hulpkreet U bereiken. 

Heer, wees goed voor ons. Heer, ontferm U over ons. 
 

Verberg uw gelaat niet voor ons, nu wij in nood verkeren. 

Heer, wees goed voor ons. Christus, ontferm U over ons. 
 

Wil naar ons luisteren, geef ons haastig antwoord,  

nu wij roepen tot U. 

Heer, wees goed voor ons. Heer, ontferm U over ons. 
 

Moge de barmhartige en meelevende God, naar ons luisteren,  

zich over ons ontfermen en ons genadig zijn. Amen! 
 

OPENINGSGEBED 

Heer, onze God, 

Gij wilt dat wij mensen van het licht zijn 

op wie de duisternis geen vat heeft. 

Genees ons van onze blindheid  

voor pijn en leed in mensen rondom ons, 

blindheid voor al wat in onze wereld misloopt 

en mensen kapot maakt – ook letterlijk. 

Zeg ook tegen ons: ‘Effata’, ga open 

en doe ons wegen zien die leiden naar huizen van eenheid, 

naar dorpen van vrede, naar steden van gerechtigheid. 
 

In ons gebed gaan onze gedachten vooral uit naar hen die grote 

zorgen en verantwoordelijkheden dragen, in stad en land,  

in ziekenhuizen en zorginstellingen,  

in allerlei voorzieningen voor mensen, 

in voedingswinkels en apotheken. 

Mogen zij inspiratie en kracht ontvangen en zich gesteund weten. 
 

Zo bidden wij U, in naam van Jezus, onze Broeder, onze Heer. Amen! 
 

EERSTE LEZING UIT DE H. SCHRIFT 

De uitverkiezing van David tot herder van Israël is geen menselijk 

plan, maar een plan van God. De keuze valt op hem omdat God             

kijkt naar het hart. Zowel voor de geroepene zelf als voor de 

mensen om hem heen kan die keuze moeilijk te accepteren zijn. 

Het is de uitdaging van iedere mens om   het plan van God met zijn 

of haar leven te ontdekken en te aanvaarden als een weg ten heil. 



Uit het Eerste Boek Samuël hfst. 16 
 

De Heer sprak tot Samuël: ‘Vul een hoorn met olie, Ik zend u naar 

Isaï de Betlehemiet, want een van zijn zonen heb Ik voor het 

koningschap bestemd.’ Toen zij aankwamen, viel zijn blik op Eliab 

en hij dacht: ‘Die daar voor de Heer staat is ongetwijfeld zijn 

gezalfde!’ Maar de Heer zei tegen Samuël: ‘Ga niet af op zijn 

voorkomen of zijn rijzige gestalte; hem wil Ik niet. Want God ziet 

niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de 

Heer kijkt naar het hart.’  

Zo stelde Isaï zeven van zijn zonen aan Samuël voor, maar Samuël 

zei tegen Isaï: `Geen van hen heeft de Heer uitverkoren.’ Daarop 

vroeg hij aan Isaï: `Zijn dat al uw jongens?’ Hij antwoordde: 

`Alleen de jongste ontbreekt; die hoedt de schapen.’ Toen zei 

Samuël tegen Isaï: ‘Laat die dan halen, want we gaan niet aan tafel 

voordat hij hier is.’ Isaï liet hem dus halen. De jongen was rossig, 

had mooie ogen en een prettig voorkomen.  

Nu zei de Heer: ‘Hem moet u zalven: hij is het.’ Samuël nam dus 

de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Vanaf 

die dag was de geest van de Heer over David. 

 

ANTWOORDPSALM  Psalm 23 
 

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.  
 

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort; 

Hij laat mij weiden op groene velden. 

Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, 

Hij geeft mij weer frisse moed. 
 

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden omwille van zijn naam. 

Al voert mijn weg door donkere kolven, 

ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. 
 

Uw stok en uw herdersstaf geven mij moed en vertrouwen. 

Gij nodigt mij aan uw tafel tot ergernis van mijn bestrijders. 
 

Met olie zalft Gij mijn hoofd, mijn beker is overvol. 

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit,  

elke dag van mijn leven. 

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn 

voor alle komende tijden. 
 

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. 



TWEEDE LEZING UIT DE H. SCHRIFT 

Of een mens werkelijk in gemeenschap leeft met de Heer en een 

kind van het licht is geworden, blijkt volgens Paulus uit de vruchten 

die zijn leven opbrengen: goedheid, gerechtigheid en waarheid. 

In Christus’ licht, ontvangen door het geloof, zien wij wat goed is           

en wat niet goed is. 

 

Uit de Brief van de heilige apostel Paulus aan de christen- 

gemeente van Efese, hfst. 5 

Broeders en zusters, eens was u duisternis, maar nu bent u licht 

door uw verbondenheid met de Heer. Leef als kinderen van het licht, 

want de vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, 

gerechtigheid, waarheid. 

Probeer te ontdekken wat de Heer welgevallig is. Neem geen deel 

aan de onvruchtbare praktijken van de duisternis, stel ze liever aan 

de kaak. Want wat deze mensen in het geheim uitvoeren, is zo 

schandelijk dat men er maar beter niet over kan spreken. 

Alles wat door het licht aan de kaak wordt gesteld, wordt openbaar. 

En alles wat openbaar wordt, is licht. 

Daarom wordt gezegd: ontwaak, slaper, sta op uit de doden, 

en Christus zal over u stralen. 

 

VERS VOOR HET EVANGELIE 

Lof zij U, Heer Jezus.  

‘Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer,  

wie Mij volgt, zal het levenslicht bezitten. 

Lof zij U, Heer Jezus. 
 

EVANGELIELEZING Uit het heilig evangelie van onze Heer 

Jezus Christus volgens Johannes, hfst. 9 
 

In die tijd zag Jezus een man die al vanaf zijn geboorte blind was. Hij 

spuwde op de grond, maakte wat slijk van zand en speeksel en streek 

dat op de ogen van de blinde. Daarna zei Hij tegen hem: ‘Vooruit, ga     

u wassen in het Siloambad.’ (Siloam wil zeggen: gezondene.). De man 

ging ernaartoe, waste zich en kwam ziende terug. 

Zijn buren en degenen die hem voordien vaak hadden gezien, hij was 

namelijk een bedelaar – zeiden: ‘Is dat niet de man die altijd zat te 

bedelen?’. `Inderdaad’, zeiden sommigen. `Welnee’, zeiden anderen, 

‘maar hij lijkt er wel op.’ Maar hijzelf zei: `Toch wel, ik ben het.’ 



Ze brachten de man die blind geweest was bij de farizeeën. Nu was de 

dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen had geopend, een 

sabbat. Daarom stelden ook de farizeeën hem de vraag hoe het kwam 

dat hij nu kon zien. Hij antwoordde: ‘Hij deed wat slijk op mijn ogen,            

ik heb me gewassen en nu zie ik.’ 

‘Zo iemand komt niet van God,’ oordeelden sommige farizeeën, ‘want 

Hij houdt de sabbat niet.’ Anderen merkten op: ‘Maar hoe zou een 

zondaar zulke tekenen kunnen verrichten?’. Kortom, er was 

verdeeldheid onder hen. 

Ze richtten zich toen opnieuw tot de blinde: ‘Wat denk jij ervan? Hij 

heeft toch je ogen geopend!’ `Dat Hij een profeet is’, antwoordde hij. 

Toen voeren ze tegen hem uit: ‘Wat? Jij die vanaf je geboorte een en         

al zonde bent, jij wilt ons de les lezen?’ En ze gooiden hem eruit. Jezus 

hoorde dat ze hem eruit gegooid hadden, en toen Hij hem terug-

gevonden had, zei Hij: ‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ Hij antwoordde: 

‘Wie is dat, Heer? Dan zal ik in Hem geloven.’ 

Toen zei Jezus: ‘U hebt Hem ontmoet: het is degene die met u spreekt.’ 

‘Heer, ik geloof’, zei hij, en hij wierp zich voor Hem neer. 

 

BEZINNING ‘Kijken met de ogen van God’  

      Christine, Pastorale Eenheid  Emmaüs. 

Een heel ontroerend moment: Jezus ziet de bedelende blinde 

zitten. Hij loopt hem niet voorbij zoals zovelen. Hij stopt, heeft 

aandacht voor hem en kijkt naar zijn diepste binnenste. Hij ziet 

niet alleen de handicap van die mens maar wel zijn  hele zijn. En 

dan grijpt Hij in en schenkt hem het zicht! Zijn ogen gaan open 

en hij ziet Jezus, en beetje bij beetje ontdekt hij wie Jezus echt 

is. Hij ontdekt hem als de Messias, de Gezondene die Gods liefde 

verkondigt en toont  hoe je best naar mensen kijkt.  

Als je oog krijgt voor Jezus, krijg je oog voor de mensen om je 

heen. Je leert kijken met de ogen van God, en dit kijken gaat             

zoveel dieper dan het uiterlijke, de status, bezit of machtspositie. 

Kijken met de ogen van God is niet vrijblijvend. Het betekent dat            

je elke mens ziet als kind van God, als broer of zus. 

Echt zien zoals Jezus het voordeed is niet altijd even prettig. Het 

betekent dat je weet wat er mis gaat, dat je betrokken bent, dat            

je je blik niet afwendt maar kijkt en ziet, en dat dit zien aanzet tot 

‘doen’ 



Vandaag worden nog veel mensen behandeld zoals de blinde. 

Vluchtelingen zonder papieren van bureau naar bureau gestuurd. 

Daklozen genegeerd door de voorbijgangers. Mensen die moeten 

rondkomen met een overlevingspensioen of een minimumloon. 

Uitgebuite landbouwers in het zuiden… We hebben met z’n allen 

nog heel veel te ‘doen’… 

MEDITATIE IN STILTE, OF MET ZACHTE MUZIEK  
 

VOORBEDEN 
 

Heer God, U bent bij machte alle duisternis uit onze wereld te 

verdrijven. Daarom wenden wij ons tot U: 
 

Bidden wij voor onze wetenschappers, artsen, verpleegkundigen, 

verzorgende en ondersteunende krachten, voor al wie zich zozeer 

inzetten voor gezondheid van hun medemensen: dat zij kracht 

ontvangen en waardering en steun mogen ervaren… Laten wij bidden… 
 

Reik ons het leven aan, Heer God, 

als wij met U verbonden zijn, zal ons geen dood weerstaan. 
 

Bidden wij voor al wie grote verantwoordelijkheden dragen in  

onze stad en in ons land: dat zij mogen zien en inzien wat hun 

burgers en deze wereld werkelijk ten goede komt en dat het  

welzijn van alle mensen hen ter harte mag gaan. Laten wij bidden… 
 

Bidden wij voor wie ernstig ziek zijn: dat zij deskundige en 

menselijke opvang mogen ervaren…  Laten wij bidden… 
 

Bidden wij voor hen die verantwoordelijkheid dragen in de Kerken: 

dat zij het nodige respect aan de dag leggen voor de eigenheid van 

eenieder en dat ze mensen mogen bemoedigen en stimuleren in de 

groei van hun geloof.     Laten wij bidden… 
 

Bidden wij voor onze geloofsgemeenschap: dat wij elkaar niet uit 

het oog verliezen, maar oog en oor zouden hebben voor de diepste 

noden van onze medemensen. Dat wij niet zouden vergeten dat 

God ons blijft tegemoet komen in eenvoudige mensen.  Laten wij 

bidden… 
 

Bidden wij tenslotte voor onszelf: dat we zouden blijven openstaan 

voor God in ons leven en dat we bereid zouden zijn onze 

medemensen te zien met de ogen van Gods hart. Laten wij bidden… 
 



God, bron van licht en leven, U laat ons zien wat goed is en waar. 

Verhoor onze gebeden en bouw ons op tot mensen in wie uw 

liefde woont, deze dag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen! 

 

HET GEBED VAN DE HEER 

Laten wij onze ogen openen, zodat we zien dat de Vader ons 

barmhartig nabij wil zijn. 

Openen wij onze handen, zodat Hij ons bij de hand kan nemen. 

En bidden wij met de woorden die Jezus zo nauw aan het hart lagen: 
 

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. 

Uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. 

En breng ons niet in beproeving. 

Maar verlos ons van het kwade. 
 

Vader, genees onze blindheid 

en richt onze ogen op U en op elkaar. 

Doe ons inzien waardoor vrede in onze wereld wordt geblokkeerd. 

Leer ons uw weg gaan van vrede en rechtvaardigheid, 

van eenheid en solidariteit met de zwakken. 

Dan zullen wij samen kunnen uitkijken 

naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. 
 

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen! 

 

GEBED OM VREDE  
 

Wij bidden om vrede, God, om vrede die elk mensenhart tot rust 

brengt, vrede die onze wereld doet herademen. 

Wij bidden om die vrede  

die ons werd toegezegd door Jezus,                 

uw Zoon en uw Vredesbode. 
 

Moge zijn vrede altijd met u zijn!  
 

 

STILTE OF ZACHTE MUZIEK 
 

 



NOG EVEN TER BEZINNING 

In de donkerte van de aarde, 

in de kale boom,  

in de kern van elke pit, 

zit er ondanks het schijnbaar levenloze 

steeds kiemkracht en groei. 
 

In de koelste blik,  

in het scherpste woord, 

in de zoutste traan,  

in de grootste verlatenheid, 

zit er ondanks het dodende 

kans tot verandering. 
 

In het oprecht aankijken,  

in het open luisteren, 

in het hartverwarmend spreken,  

in de uitgestoken hand, 

in de dragende zorg,  

zit er hoop en opstanding. 
 

Telkens weer sprankels leven,  

Pasen en verrijzenis 

dichterbij.  
 

Kathleen Boedt 

 

SLOTGEBED EN KRUISTEKEN 
 

God, Gij schenkt uw Licht aan elke mens. 

Help ook ons uw Licht uit te dragen naar onze naaste,  

dichtbij of ver weg. 

Dan kunnen wij uw Rijk van liefde,  

zoals Gij het hebt gedroomd, wat dichterbij brengen.  

Schenk ons uw zegen onderweg. 
 

In de naam van de Vader (+), de Zoon en de heilige Geest. 

Amen! 

 

verbondenheid en vertrouwen.  

Parochie in Deinze-Nevele 

 


