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4e ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

WE DELEN ONMACHT - BLINDHEID - GENEZING 
 

Welkom en duiding 
 
Soms komt er iets nieuws uit onverwachte hoek. Mensen uit het 
Zuiden delen hun verrassende en hoopvolle verhalen. 
Vandaag horen we over een verrassende keuze bij het volk Israël. 
God ziet met andere ogen dan de onze… Jezus heeft het over zien 
en toch blind zijn. 
Met levengevend water wil Hij doen zien waar het werkelijk om gaat.  
 
Ook Broederlijk Delen wil onze ogen openen opdat wij met nieuwe 
ogen kijken naar de mensen en projecten in het Zuiden. 
 
Meer dan anders zijn we er in de vasten van bewust dat we niet altijd 
duidelijk zien, niet het onrecht, niet de hoop. Samen zoeken we om 
bevrijd te worden van die blindheid, in de naam van de Vader, Zoon 
en heilige Geest. 
 
Gebed om ontferming 
 
Laaghangende zon kan mensen verblinden. Zo kunnen ongelukken 
gebeuren. Ook onze blik op de wereld wordt vaak door zo’n 
laaghangende zon verblind. Bidden wij om ontferming. 
• Het geld dat moet rollen. Het entertainment dat onze aandacht 

vangt. De opeenstapeling van activiteiten. Ze zijn als een lage 
zon die ons blind maakt voor ongelijkheid en armoede.  
God, wij keren ons tot U. 

• De blinkende etalages, de reclame met steraanbiedingen. Ze 
zijn als een lage zon die ons blind maakt voor de uitbuiting van 
mensen en van de aarde.  
God, wij keren ons tot U. 

• De angstzaaierij tegenover anderen. De brutale taal op sociale 
media. Ze zijn als een lage zon die ons blind maakt voor de 
rijkdom van ontmoeting en samenwerking.  
God, wij keren ons tot U. 
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Antwoordzang 
 
• Heer, ontferm u over ons. 
• Christus, ontferm u over ons. 
• Heer, ontferm u over ons. 

 
Openingsgebed 
 
Oog hebben voor wat velen niet zien, de verborgen kansen, 
God. zijn als een nieuwe dag die begint. 
 
Mensen kunnen genezing en bevrijding vinden, de muur van 
verkrampte regels en doemdenken slopen. 
Mogen we in deze tijd met Jezus de hand uitsteken. 
De brug slaan naar allen, die deelgenoot willen worden van uw 
grote genade, die er is en blijft voor altijd. Amen. 
 
Eerste lezing (1 Sam. 16, 1b. 6-7, 10-13a) 
 
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.' 
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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. 
 
Evangelie (Joh. 9, 1. 6-9, 13-17, 34-38) 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes  
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: 
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`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 teruggevonden 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. 
 
Homilie 
 
De beide lezingen van de vierde vastenzondag gaan over zien en 
toch blind zijn, en over blind zijn en weer zien. Het gaat daarbij 
vooral over dieper en scherper zien; over liever zien ook, en kijken 
met de ogen van het hart. Want, zo zegt de kleine prins in dat 
prachtige boekje van Antoine de Saint Exupéry: “l’essentiel est 
invisible pour les yeux”: het belangrijkste is onzichtbaar voor onze 
ogen. 
 
De eerste lezing vertelt hoe God de profeet Samuel naar Bethlehem 
stuurt, op zoek naar een koning voor Israël. Het wordt me daar al 
gauw een verkiezingscampagne op zijn ‘Trumps’: alle oudste zonen 
van Isaï passeren de revue, waarbij de ene nog brutaler en 
onbeschofter te keer gaat dan de andere. Geen van hen lijkt dan ook 
geschikt in de ogen van God. Die kijkt immers niet naar het uiterlijk, 
maar naar het hart. En Hij is rusteloos op zoek naar mensen die 
herder willen zijn voor elkaar… 
 
Dan blijkt ineens dat vader Isaï ‘per ongeluk’ de jongste van zijn 
zonen over het hoofd heeft gezien: die is buiten de schapen aan het 
hoeden. “Ga diè maar halen” zegt de profeet. “Want we gaan niet 
aan tafel, voor iederèèn er is…” Een belangrijke ‘diaconale’ tip: 
 hoe zouden wij volwaardig eucharistie kunnen vieren in Jezus’ 
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geest, als de kleinste en de meest kwetsbare er niet bij mag zijn aan 
tafel, toch minstens in onze gedachten en gebeden..? Echte 
vooruitgang laat niemand achter! De kleinste, de jongste is in de 
Schrift altijd en per definitie de gedoodverfde troonpretendent. 
 
Het evangelieverhaal van de blindgeborene komt enkel voor bij 
Johannes. In het voorbijgaan ontmoet Jezus een blindgeboren man. 
Pesach – Pasen betekent letterlijk: in het voorbijgaan… 
Jezus stuurt de man op weg met de opdracht: “Ga je wassen in de 
vijver van Siloam – wat betekent: ‘De Gezondene’… 
Tintelend van opwinding daalt de man af in de vijver, wast zich en… 
hij ZIET! In het water van de Siloam ziet hij allereerst zichzelf als 
nieuw-geboren. De man kan zijn geluk niet op. Herboren voelt hij 
zich, bevrijd. Verlost van alle duisternis en vooral van dat 
allerdiepste donker: zijn verworpenheid, zijn er-niet-bij-horen, zijn 
eenzaamheid en nutteloosheid. Het is niet zijn schuld dat hij blind 
was of die van zijn ouders; hij is geen ter-dood-veroordeelde, geen 
loser, geen nutteloze wegwerpmens. 
‘Ga je wassen in de vijver van Siloam’. Dat wil zeggen: duik onder in 
datgene waarnaar een ander/een Ander je zendt. Dankzij de Ziener 
van Nazareth heeft die blindgeborene iets wezenlijks ontdekt dat hij 
zelf waarschijnlijk nooit op het spoor zou gekomen zijn. 
 
Dit verhaal zegt ons iets over onze eigen ervaring. Soms komen we 
tot de vaststelling dat ‘onze ogen zijn opengegaan’ en dat alles 
veranderd is. Het leven heeft een nieuwe smaak gekregen, we 
hebben een woord gehoord dat we nog niet kenden, en dat geeft zin. 
Iemand heeft ons geraakt en aangeraakt. 
In deze moeilijke periode mogen we ons biddend bezinnen en 
bezinnend bidden voor al die mensen die het niet meer zien zitten: 
dat er hoe dan ook licht is aan het einde, wat er ook moge gebeuren. 
Amen. 
 
Marc Verwaeren, pastoor-deken 
  
Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon, 
niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt. 
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Ik geloof in Jezus, niet alleen omdat Hij hoopvolle woorden 
sprak, 
maar omdat Hij doorheen lijden en dood de Weg, de Waarheid 
en het Leven is. 
Ik geloof in de H. Geest. Geest van toekomst en hoop voor elke 
mens die zijn weg gaat en met een hoopvol perspectief durft 
leven. 
 
Ik geloof in de verrijzenis zoals ik geloof in de lente wanneer ik de 
bloesems zie. 
 
Tenslotte geloof ik dat echt mens worden mogelijk is, 
als wij een gemeenschap van liefde vormen. Amen. 
 
Voorbeden 
 
Wij willen geen ziende blinden zijn. We willen kunnen zien waar het 
op aankomt. Daarom bidden we tot God: 
 
• Voor de partners van Broederlijk Delen in het Zuiden die 

gedurende deze vastentijd hun verhaal en hun werk met ons 
delen. Dat onze solidariteit steeds nieuwe wegen mag openen 
naar de toekomst waarvan zij en wij dromen. Laten wij bidden. 

• Voor al wie verantwoordelijkheid draagt in politiek, school, 
bedrijf, vereniging of gezin. Dat zij zich niet angstig verschuilen 
achter steriele regels, maar zien wat moet gebeuren. Dat zij 
moedige beslissingen nemen die mensen en onze planeet doen 
herleven en opbloeien. Laten wij bidden. 

• Voor onszelf, dat we ons niet blindstaren op tradities en eigen 
schema’s. Dat we niet in de val trappen van populisme en 
gedrag dat mensen isoleert en uitsluit. Dat we openstaan voor 
mensen dichtbij en wereldwijd die een nieuwe kijk en een ander 
perspectief met ons willen delen. Laten wij bidden. 

 
Gebed over de gaven 
 
God, U kijkt met het hart en focust niet op fouten en tekorten. 
Wij bieden U brood en wijn aan, maar ook onze bereidheid 



7 

anders te leren zien.   
Open onze ogen voor de kiemen van uw nieuwe wereld. 
Vandaag en deze 40 dagen lang. Amen. 
 
Tafelgebed 
 
Wij danken U, God,  om de wondere wegen die mensen voor elkaar 
kunnen zijn, voor allen die Gij gezonden hebt om de weg te wijzen 
doorheen het leven, voor uw uitnodiging om,  doorheen tekort en 
onvolkomenheid, te werken aan de mens en zijn wereld. 
 
Wij danken U om uw aanwezigheid in goede en kwade dagen, 
om de hoop en de toekomst die Gij zijt. 
Wij danken U om de Mens Jezus,  die ons voorgaat en nabij 
blijft en wiens Geest kracht is om te leven. 
 
Daarom willen wij U danken, God, samen met al wat bestaat 
op aarde en in de hemel.  Heilig, heilig, heilig de Heer, … 
 
Heer, onze God, Gij zijt heilig en goed, 
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand. 
 
Geen mens zult gij vergeten dankzij Jezus Christus, de Zoon 
van uw genade, die Gij hebt uitgezonden 
om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, 
om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, 
om brood te worden voor vandaag en vrede zelf te zijn. 
Wij danken U  omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid 
schept voor heel ons leven, ten einde toe. 
 
INSTELLINGSWOORDEN 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem  die weet wat lijden is en de 
dood heeft gezien; die Gij hebt opgewekt en een naam gegeven 
hebt  hoog boven alle namen: Jezus de Heer is Hij, die is en blijven 



8 

zal, uw Rechterhand. Door deze Beker en door dit Brood dat wordt 
gedeeld verkondigen wij Hem totdat Hij komt. 
Wij bidden U,  zend ons uw Geest, die over deze aarde gaat en 
maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; 
maak leven en welzijn toch groter dan oorlog en dood; 
laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van 
vrede en breng ons thuis bij U. 
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde, en uw Koninkrijk zal 
komen door Hem en met Hem, met uw Geest tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Onze Vader 
 
Moge wij, telkens als we ons biddend richten tot God, onze Vader, 
ons herbronnen aan het voorbeeld van zijn Zoon. 
Laten wij daarom samen bidden: 
 
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. 
Amen. 
 
Vredeswens 
 
Jezus, Gij die van God komt, Gij laat blinden zien, doven horen, 
doden leven. Maak uw visioen van vrede waar,  uw belofte van een 
wereld, nieuw en vol van licht en leven. 
Moge die gedroomde vrede altijd met u zijn.  
 
Lam Gods – Communie 
 
Bezinning na de communie 
 
We lezen een tekstje van Jill Coene, die in juli 2019 samen met een 
groepje van 12 naar Colombia ging voor een inleefreis van 
Broederlijk Delen. 
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‘We reisden vooral in de Cauca, een gebied dat met geweld, conflict 
en drugstrafiek werd geconfronteerd en ook vandaag nog veel 
uitdagingen kent. De reis was beklijvend, maar ook inspirerend. Zo 
onthoud ik hoe de Colombianen het weinige dat ze hebben, delen. 
Een duidelijk voorbeeld: overal waar je komt, krijg je als gast eten 
aangeboden, ook al kom je net van tafel of heeft de gastheer of -
vrouw zelf weinig middelen. 
 
Nilson, een vriend van ons gastgezin, is een winkelier uit La Sierra. 
Elke week trekt hij op pad om voedselpakketten uit te delen aan 
arme bejaarden in verre uithoeken van het dorp. Zij geraken de 
heuvelachtige paadjes immers nog amper op en af. 
 
Bovenal worden tijd en ervaringen gedeeld. Vrouwen vertellen elkaar 
over het leed waarmee ze worden geconfronteerd en komen 
vervolgens samen op voor hun rechten. Boeren wisselen ervaringen 
uit over agro-ecologische landbouw. Organisaties versterken elkaar 
in netwerken. Slachtoffers van geweld getuigen tijdens 
vredesonderhandelingen. 
 
Deze momenten neem ik mee en blijf ik koesteren in eigen land.’ 
 
Slotgebed 
 
God, Jezus liet de blindgeborene zien. 
Komt U ons tegemoet in onze eigen blindheid. Geef ons een 
helder oog om het goede te zien  in de ander, in deze wereld. Zo 
moge het zijn. 
 
Zending en zegen 
 
Moge God die ons nabij is,  ons zegenen om licht te zijn voor elkaar 
en ons begeleiden op nieuwe wegen naar vrede en een 
menswaardige toekomst voor iedereen, 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 


