
Woensdag 16 februari 2022 
Zesde week door het jaar groen 

Wat zien wij? 

 
 
Openingslied: Een smekeling zo kom ik tot Uw troon. 
Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: 
leg met uw woord beslag op mijn gedachten 
opdat ik in het licht der waarheid woon. 
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten 
Leer mij uw wet, die goed is waar en schoon, 
dan loof ik U bij dagen en bij nachten. 
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Al uw geboden zijn gerechtigheid. 
Ik prijs uw woord met juichende gezangen. 
Uw rechterhand geleide mij altijd; 
naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 
 

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap, en had de weg verloren. 
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 
 

Welkomstwoord: 
Onze cultuur is een beeldcultuur geworden. Door de 
opkomst van televisie en internet worden we dagelijks 
overspoeld met talloze beelden van over de hele wereld. De 
reclamewereld bestaat uit aanlokkelijke plaatjes en filmpjes 
om de consument over te halen de aangeprezen producten 
te kopen. Hoeveel beelden kunnen wij in ons opnemen? 
Vandaag horen we in het evangelie het verhaal dat Jezus een 
blinde geneest. Hij vraagt hem: 'Zie je al iets?' Dat is ook een 
vraag aan ons. Wat zien wij eigenlijk? Waarop zijn onze ogen 
gericht? 
Zien wij alleen wat zich vanzelf aan ons opdringt of hebben 
wij ook oog voor de beelden waarin God tot ons spreekt? 
Bidden wij vandaag dat de Heer ook onze ogen mag openen, 
zodat wij kunnen zien wát God voor ons doet en van ons 
vraagt. 
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Luister, Heer, geef mij antwoord, 
U bent mijn beschermer, U behoor ik toe. 
HEER, ONTFERM U. 
Verlos uw dienaar, ik vertrouw op U, 
mijn verlangen gaat naar U uit. CHRISTUS, ONTFERM U. 
Wijs mij uw weg, Heer, 
ik zal hem gaan in trouw aan U. HEER, ONTFERM U. 
 
Gebed God, 
U laat uw licht schijnen over deze aarde, 
uw schepping, zo schoon en zo wonderlijk. 
Wij danken U dat U ons laat genieten 
van al het goede dat voortkomt uit uw hand, 
en wij bidden U: geef dat wij uw Woord horen, 
het verstaan, en bovenal dat wij ernaar leven. 
Laat ons steeds helderder de tekenen zien 
van het messiaanse koninkrijk dat gekomen is 
en komen zal in Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. 
Amen. 
 
Eerste lezing: uit de brief van Jakobus 1,19-27 
Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder 
mens moet zich haasten om te luisteren, 
maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad 
worden. Want de woede van een mens brengt niets voort 
dat in Gods ogen rechtvaardig is. 
Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid 
en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de 
boodschap die in u is geplant en die u kan redden. 
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Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u 
gehoord hebt ook doen. 
Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, 
is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren 
in de spiegel bekijkt:  hij ziet zichzelf, maar zodra hij 
wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. Wie zich 
daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid 
brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en 
vergeet, maar als iemand die ernaar handelt — hem valt 
geluk ten deel, juist om wat hij doet. 
Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan 
beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn 
godsdienst is vergeefse moeite. Voor God, de Vader, is 
alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen 
bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld 
en onberispelijk blijven. 
 
Tussenzang: Door de wereld gaat een woord.. no.  431  
 Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land, dat Ik u wijs." 
 
Refr. Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 
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Door de wereld klinkt een lied, 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang, 
richten pelgrims hun gezang. Refr.  
 
Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land, dat Ik u wijs." Refr. 
 
Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Marcus 8,22-26 
Jezus en zijn leerlingen kwamen in Betsaïda. 
Er werd een blinde bij hem gebracht, 
en men smeekte hem om de man aan te raken. 
Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het 
dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn 
handen op en vroeg: 'Ziet u iets?' 
Hij begon weer te zien en zei: 
`Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.' 
Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de 
blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles 
nu heel helder. Hij stuurde hem naar huis met de 
waarschuwing: `Ga het dorp niet in!' 
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Voorbede God 
in uw Zoon Jezus schenkt U ons zicht op wat U voorhebt 
met deze wereld. Wij bidden U: 
 
• voor de zieken, 
voor ieder die beperkingen ondervindt door haar of zijn 
gezondheid; dat er mensen zijn die zich liefdevol om hen 
bekommeren en licht brengen in hun soms zo donkere 
bestaan. Laat ons bidden... 
 
• voor artsen en verpleegkundigen, voor 
ieder die werkt in de gezondheidszorg; 
dat zij bij alles wat zij doen het welzijn van hun patiënten 
voor ogen houden en steeds gericht mogen zijn op de 
bevordering van hun geluk. Laat ons bidden... 
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• voor schilders en beeldhouwers, voor 
fotografen en cineasten; dat zij niet moe worden om onze 
dikwijls zo gesloten wereld open te breken en dat wat zij 
verbeelden door velen met vreugde herkend mag 
worden. Laat ons bidden... 
 
God, U hebt uw Woord in onze harten gezaaid. 
Het bezit de kracht om ons leven te redden. 
Wij bidden U: verhoor in uw genade al wat wij U vragen. 
Leer ons steeds scherper te zien waar het U om gaat: 
armen bevrijden, weduwen en wezen opzoeken in hun 
nood, zoals Hij dat ook gedaan heeft: Jezus Christus, 
onze Heer. Amen. 
 
Tafellied: Het brood in de aarde gevonden 457   
Het brood in de aarde gevonden 
het brood door handen gemaakt, 
het brood van tranen en zorgen, 
dat brood dat naar mensen smaakt. 
  
Het brood van oorlog en vrede, 
dat dagelijks eendere brood, 
het zoete brood van de liefde, 
het stenen brood van de dood. 
 
Het brood dat wij duur verdienen, 
ons lichaam ons geld en goed, 
het brood van ons samen leven, 
die schamele overvloed. 
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Een oogst uit kostbaar gaarden, 
de wijn die het hart verblijdt, 
de vrucht van hemel en aarde, 
een voorsmaak van eeuwigheid. 
  
De wijn die de geest betekent 
van een nieuw mensenverbond, 
de beker die ons zegent — 
de Naam van mond tot mond. 
 
Gebed over de gaven 
Barmhartige God, 
Wij hebben de lezingen over de blinden gehoord.  
Nu wij U wederom het brood en de wijn aanbieden,  
zien wij duidelijk in, dat er veel meer is  
dan wat we hier zien: dit brood en deze wijn. 
Wij zien wat er achter zit. 
Brood en wijn komen tot stand uit  
de groeikracht, geschapen door U, 
en het werk van zeer vele mensenhanden. 
Wij bieden ze u aan en weten dat ze zullen worden tot 
tekenen, die opnieuw meer zijn dan wij zien, 
een leven, gegeven opdat wij leven. 
Schenk ons zo het leven te delen van Hem die met U en de 
H. Geest leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Prefatie: 
De Heer zal bij u zijn 
 De Heer zal u bewaren 
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Verheft uw hart 
 Wij zijn met ons hart bij de Heer 
Brengen wij dank aan de Heer onze God 
 Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Barmhartige God, 
In uw Zoon Jezus hebt U ons getoond 
wat het betekent mensen graag te zien. 
Jezus had aandacht voor allen, gaf hun zijn glimlach, 
toonde hen zijn gezicht. 
In dagen van vreugde gaf hij  zijn hand en zijn hart, 
in uren van nood  zijn steun en zijn troost. 
Hij liet zien,  dat mensen graag zien niet is 
alleen met jezelf bezig zijn,  
maar dat het is in je hart ruimte scheppen  voor anderen. 
Jezus heeft laten zien, dat mensen mensen nodig hebben, 
dat mensen graag zien betekent: ze uitnodigen 
samen de weg te gaan. Daarvoor zijn wij U dankbaar en  
zingen dit uit met het lied: Heilig… 
 
Eucharistisch Gebed lib 

Ja waarlijk, heilig zijt Gij, Vader, 

Gij zijt de bron, uit U stroomt alle heiligheid, 

Stort uw Geest nu uit over deze gaven, 

zodat zij voor ons geheiligd worden 

tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw Zoon.  
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Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden 
aanvaardde, nam Hij brood in zijn handen, dankte U,  
brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen. 

en sprak: NEEMT EN EET 1 IIERVAN, GIJ ALLEN 

WANT DIT IS MIJN LICHAAM, 

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen,  
dankt U opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen, en 
sprak: 

NEEMT DEZE BEKER E.N DRINKT HIER ALLEN UIT, 

WANT DIT IS DE BEKER 

VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, 
-DIT IS MIJN BLOED 

DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN 

TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. 

BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.  

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen 
zijt. 

Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild,  

dat uw Zoon is gestorven en verrezen, heilige 
Vader, en wij bieden U aan wat Hij ons heeft 
gegeven: dit brood dat leven geeft  
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en deze beker die ons redde van de dood.  

Wij danken U, omdat Gij, sinds die dag, ons 
waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te 
treden en U dit offer te bereiden.  

Wij hebben deel voortaan aan het Lichaam en het 
Bloed van uw eerstgeboren Zoon,  

en vragen U met aandrang, dat wij naar elkaar toe 
groeien door de kracht van uw heilige Geest.  

Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde,  

voltooi uw l iefde in onze gemeenschap  

rondom de bisschop van Rome, paus  Franciscus, 
onze bisschop Johannes 

en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen.  

Gedenk ook onze broeders en zusters  

die door de dood heen zijn gegaan 

en leven in de verwachting der verrijzenis.  

Gedenk alle mensen die gestorven zijn;  

neem hen op in uw barmhartigheid 

en laat hen treden in de luister van uw aanschijn.  

Neem ook ons allen op in uw liefde, 

dan zullen wij, 

met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon,  

met zijn apostelen en met allen 

die op deze aarde leefden in uw welbehagen 

delen in uw eeuwig leven. 
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Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven 

in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon 

aanhouden tot in uw heerlijkheid.  

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 
A.: 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. 
V.: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze 
dagen,  dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij 
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. 
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw 
Zoon. 
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Vredesgebed: 
God, vader van alle mensen, 
geef ons dat wij met open ogen in ’t leven mogen staan … 
‘t Geeft ons zicht op wat rondom ons gebeurt, 
een goed inzicht op wat de diepere gronden zijn 
van waaruit alles zich voordoet. 
’t Geeft ons uitzicht op ‘de weg die moet worden gegaan’. 
“Vrede met onszelf“… 
 – met  wie we zijn, met onze talenten en onze gebreken – 
opent de weg naar vrede met elkaar, dichtbij en veraf. 
Een vrede die niet mag toedekken, 
maar ons oproept om ‘op-weg-te-gaan’ 
naar een wereld van doorzichtigheid, van eerlijkheid, 
van recht-geven aan ieder ander, 
van elk zijn plaats geven in ons midden. 
Wij vragen U, God, moge die vrede met ons allen zijn. 
 

Lam Gods: 
 

Uitnodiging tot communie: 
Jezus, U was er voor de mensen gedurende heel Uw leven. 
U wil er zijn voor de mensen van alle tijden. 
U was hoop, U was genezing, U was beter leven. 
U nam brood en wijn om ze voor ons te maken  
tot uw  kracht, tot Uw hoop op de toekomst, 
tot uw vertrouwen, dat de zomer zal komen. 
U nam brood en wijn om 
ze te maken tot Uw lichaam en bloed in ons. 
Gelukkig daarom wij, dat wij ook nu brood en wijn 
mogen breken en delen, in Uw naam, want zie: Dit is 
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Communielied: Eet van het brood   
mel. Zomaar een dak   d-e 

Eet van het brood, voedsel voor velen, 
al wie er breekt, doet mensen goed, 
gaat in Zijn spoor: delen is helen, 
een klein begin van overvloed;  
sterven is leven, dood het begin  
van opstaan, verdergaan,  
nog enkel in Zijn Naam. 
 
Drink van de wijn, beker tot weten  
waartoe wij hier geroepen zijn:  
zegen en heil! Drinken en eten  
om er te zijn voor groot en klein.  
Sterven is leven, dood het begin  
van opstaan, verdergaan,  
nog enkel in Zijn Naam. 
 
Beker en Brood, zijn om te weten:  
Hij wil voor altijd bij ons zijn.  
Telkens wanneer wij het vergeten  
horen wij weer bij Brood en Wijn:  
sterven is leven, dood het begin  
van opstaan, verdergaan,  
nog enkel in Zijn Naam. 
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Slotgebed God, 
op U zijn onze ogen gericht, 
want in Jezus, uw Zoon, doet U ons delen 
in de genezende kracht van uw liefde. 
Wij danken U voor uw Woord 
dat ons zicht geeft op uw koninkrijk, 
en voor de gemeenschap in brood en wijn, 
die daarvan een voorafbeelding is. 
Geef dat wij steeds uw wil volbrengen 
en zo U en onze naaste mogen dienen. 
Dat vragen wij U door Hem 
die het beeld is van uw heerlijkheid: 
Jezus Christus, onze Heer. Amen. 
 
Zegen: 
We hebben vandaag stil gestaan bij de betekenis van het 
zien. Moge het ons helpen meer ziende te zijn 
en meer oog te krijgen voor de dingen om ons heen. 
Moge God’s zegen ons daarbij helpen 
Vader, Zoon en H. Geest 
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Slotlied: Heeft hij ons bidden opgevangen 
 
 1 Heeft Hij ons bidden opgevangen?   
Hij heeft op ons zijn Naam gelegd.  
Meer dan een mens ooit kan verlangen:   
Ik ben met u, heeft Hij gezegd.  
Opent uw harten, mensenkind’ren,   
die bang en ontoegank’lijk zijt,  
geen macht ter wereld kan verhind’ren  
dat Hij u naar zijn woord bevrijdt.  
  
2 Hij zal de armen niet verstoten,   
Hij is met onze nood bekleed.  
Voor allen die zijn vastgelopen   
heeft Hij een naam, een nieuwe geest.  
Hij spreekt de taal van alle landen   
en overal ontkiemt zijn rijk.  
Waar wij maar gaan is Hij voorhanden   
en achter elke mens staat Hij.  
  
3 Zijt Gij het eerst van ons geboren,   
zijt Gij de welbeminde Zoon,  
blijf ons dan trouw, wij zijn verloren   
als Gij niet met ons samenwoont.  
Dat wij met U gelukkig leven   
en spelen voor Gods aangezicht,  
dat wij elkaar de vrede geven   
die Gij voor ons hebt aangericht 
 


