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4de zondag in de veertigdagentijd 
 

Kruisteken 
 

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
Heer, open mijn hart voor uw Geest die troost en sterkt. Geef mij een woord van hoop en vrede. 

 
Inleiding 

 
Laten we in deze moeilijke tijd  
toch even bezinnen en bidden om kracht en moed.  
Moge de God van Liefde ons bijstaan in onze nood en ons beschermen tegen alle onheil. 
 
Ons herbronnen, onszelf kritisch bekijken... 
daarbij kan het verhaal over de genezing van een blindgeborene ons van dienst zijn. 
In dat verhaal voert de evangelist verschillende personages ten tonele. 
Aan ons de vraag: in wie herkennen wij ons het best? 
In de blindgeborene? 
In de buren en de omstaanders  
 voor wie dat wonder een dankbaar onderwerp is 
 voor oppervlakkig onderling geklets? 
Of in de Farizeeën  
 die van zichzelf vinden dat ze alles afweten van geloof en moraal 
 en verketteren wat niet in hun straatje past? 
 

Lezing van Gods Woord (2 Kor 1, 3-7) 
 

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe 
 
Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God 
van alle vertroosting,  die ons troost in al onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te 
troosten in alle nood, dankzij de troost die wij van God ontvangen.   
Want zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo krijgen wij door Christus ook 
overvloedige vertroosting. Worden wij verdrukt, dan is het voor uw troost en redding.  
Worden wij bemoedigd, dan is het om u moed en kracht te geven  
om standvastig hetzelfde lijden te verdragen als wij te verdragen hebben.   

 
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.  
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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 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. 
 

Onze Vader 
 
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. Want van u is het koninkrijk en de kracht en 
de heerlijkheid in eeuwigheid.  
 

Bezinning 
 
Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn oren, geopend om U te verstaan, 
verlangend om te vernemen waar U mij zegt te gaan. 
Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn handen, geopend opdat U ze vult; 
ze zijn voor U om te gebruiken waar U ze hebben wilt. 
Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn ogen, geopend en door U ontblind, 
om in uw licht de weg te zoeken waar ik de naaste vind. 
Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn voeten, gekomen ver bij U vandaan;  
Hier ben ik, Heer, U hebt geroepen, zeg mij waarheen en ik zal gaan. 
 
Inge Lievaart 
 

Slotgebed 
 
God van alle leven, van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond. 
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen. 
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht. Door zijn goedheid en verzoening  
heeft Hij nieuwe toekomst geopend voor mensen die verloren waren.  
 
Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde, in deze dagen van onrust en onzekerheid. 
Geef ons kalmte, wijsheid en moed om te onderscheiden wat we kunnen doen  
om anderen tot steun te zijn en deze crisis te helpen overwinnen. 
 
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen  
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren, 
en houd in ons het geloof levend dat Gij alles ten goede leidt. Door Christus, onze Heer. 
 

Zegen 
 
De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil  
en geleide ons tot eeuwig leven.Amen. 


