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Effeta! Ga open! 
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Opening:  
 
Het evangelieverhaal van vandaag gaat over de genezing van 
een dove man met spraakstoornissen. Iemand die doof is kan niet 
horen, hoort niet als iemand hem roept of iets zegt. In de 
communicatie levert dit regelmatig problemen op omdat iets niet 
of niet goed verstaan is. 
De man uit het evangelieverhaal is niet alleen doof maar heeft 
ook een spraakgebrek. Hij is dus dubbel gehandicapt in zijn 
communiceren met anderen. Wordt ons met dit verhaal een 
spiegel voorgehouden? Hoe moeilijk is het, ook voor ons, om 
goed te communiceren, goed te horen en goed te spreken…  
Het is moeilijk om de ander echt te verstaan in zijn anders zijn. De 
goede woorden vinden om een moeilijke kwestie te bespreken 
valt niet mee. We verstaan elkaar regelmatig mis en dat geeft 
verwarring en irritatie. En zoals het met de communicatie met 
anderen gaat zo gaat het ook met de communicatie met God. 
Jezus zegt ook aan ons: Effeta! Ga open! 
Laat je angst en onzekerheid maar los; effeta! 
Weg met je minderwaardigheidsgevoel; effeta! 
Je gebreken en tekortkomingen mogen er zijn, je littekens, je 
machteloosheid en je verdriet; effeta! 
Daar waar wij ons door Jezus laten openen, daar ontstaat 
levensruimte, daar wordt het leven weer geleefd. 
Zo leven is openend ook naar anderen toe. We kunnen elkaar 
ook helpen om het ons openen te blijven oefenen. 
Huub Oosterhuis schreef er ooit een prachtig lied bij: Hoor. Maar 
ik kan niet horen. 
 
Zang: Zingen we samen: ‘Hoor. Maar ik kan niet horen’, lied 
nummer 618 op blz. 712 van de liedbundel 
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Intenties:  
 
Een kleine vlam als teken van Christus als eeuwig Licht; dat het 
Eeuwige Licht hen mag verlichten en zij mogen rusten in vrede 
 
Wij bidden voor ……. van wie wij de jaargedachtenis vieren. 
 
Ook bidden wij voor: ……. 
 
Dat zij voor eeuwig Gods nabijheid mogen ervaren 
 
Korte stilte 
 
Bidden we samen: 
Soms ben ik doof voor de zorgen en het verdriet 
van mensen rondom mij, God, en vind ik de woorden niet 
om medemensen te bemoedigen en te troosten. 
Laat Jezus mij aanraken en zijn liefde in mijn binnenste doen 
openbloeien tot een prachtige bloem. 
Laat Hem mij toefluisteren : “ Effeta ” – “ Ga open ” 
zodat ik met méér overtuiging mezelf durf te zijn. 
En geef mij dan de kracht op mijn beurt ook anderen 
in Uw naam tot leven te wekken.  Amen 
 
Muziek: Gitaarmuziek, John Williams 
 
Evangelie:  
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Marcus, 7, 31-37. 
In die tijd vertrok Jezus uit de streek van Tyrus en begaf zich over 
Sidon naar het meer van Galilea, midden in de streek van 
Dekápolis. Men bracht een doofstomme bij Hem en smeekte Hem 
dat Hij deze de hand zou opleggen. Jezus nam hem terzijde, 
buiten de kring van het volk, stak hem de vingers in de oren en 
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raakte zijn tong met speeksel aan. Vervolgens sloeg Hij zijn ogen 
ten hemel, zuchtte en sprak tot hem: Effeta, wat betekent: ga 
open. Terstond gingen zijn oren open, en werd de band van zijn 
tong losgemaakt zodat hij normaal sprak. Hij verbood het aan 
iemand te zeggen; maar met hoe meer nadruk Hij dat verbood, 
des te luider verkondigden zij het. Buiten zichzelf van verbazing 
riepen zij uit: Hij heeft alles wel gedaan, Hij laat doven horen en 
stommen spreken. 
 
Stilte 15 minuten 
 
Tekst ter overweging:  
Horen, zien en zwijgen? 
 
Muziek: Gitaarmuziek, John Williams 
 
Gedicht:  
 
Horen, Zien en Zwijgen 
  
Je hoeft elkaar niet te spreken,  
om elkaar te kunnen horen.  
Je hoeft elkaar niet in de ogen te kijken,  
om elkaar te kunnen zien.  
Waar het om gaat, is dat er iemand voor je is die echt kan 
luisteren.  
Zo luisteren dat je je ook gehoord en gezien voelt;  
als mens met een eigen verhaal,  
een eigen leven, uniek. 
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Antwoordpsalm: Psalm 146 
 
Refrein:. De Heer zal ik loven mijn leven lang. 
 
De Heer doet altijd zijn woord gestand,  
verdrukten verschaft Hij recht. 
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,  
gevangenen geeft Hij de vrijheid. Refrein 
 
De ogen van de blinden opent de Heer,  
gebrokenen richt Hij weer op. 
De Heer bemint de rechtvaardigen,  
de Heer behoedt de ontheemden. Refrein 
 
De Heer geeft wees en weduwe steun,  
maar zondaars laat Hij verdwalen.  
De Heer is koning in eeuwigheid,  
uw God, Sion, heerst over alle geslachten. Refrein 
 
Onze Vader en Wees Gegroet  
 
‘De Heer doet altijd zijn woord gestand, verdrukten verschaft Hij 
recht. De Heer geeft brood aan wie honger heeft, gevangenen 
geeft Hij de vrijheid’, zo drukt de psalmist zijn vertrouwen in God 
uit. 
Mogen wij, op onze beurt, vertrouwen zoeken en vinden in God. 
Laat ons dit doen aan de hand van de woorden die Jezus ons 
gegeven heeft. 
 
Onze Vader, al zolang onderweg van de hemel naar de aarde, 
Uw naam worde geheiligd, 
nooit meer in gevechten van volk tegen volk, van man tegen man. 
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Uw naam worde gedaan en doorgegeven in gerechtigheid en 
vrede, 
van mens tot mens, van land tot land, over heel de wereld. 
 
Laat komen uw Rijk door allen die veranderd zijn in mensen van 
vrede en mededogen. 
Laat gebeuren in ons midden 
wat wij hebben uitgesteld tot in de hemel. 
 
Geef ons heden zo veel inzicht  dat wij werkelijk weten 
wat ons tot toekomst en tot vrede brengt. 
 
Vergeef ons dat wij u tegenhielden 
in zoveel mensen, zoveel eeuwen lang. 
 
En leid ons weg uit de verleiding van macht en geweld, 
maar verlos ons, vandaag nog, van een wereld voor enkelen, 
en open die wereld van God-en-mens-met-allen.   Amen 
 
Moeder van God en onze moeder, 
Vol vertrouwen bidden wij tot U: 
Schenk ons iets van uw geloof 
En leer ons dienstbaar zijn aan de mensen. 
 
Lieve Maria, 
u begrijpt ons als we ons nergens thuis voelen,  
op de vlucht zijn voor God weet wat  
of voor onszelf misschien. 
U begrijpt de vele vragen in ons hart 
als we niet verstaan hoe God werkt in de wereld. 
U begrijpt de nacht in ons leven als niets meer duidelijk is. 
Houd ons dan in uw armen opdat wij niet helemaal 
ontheemd raken en breng ons weer thuis 

bij onszelf en bij Hem. Amen. 
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Muziek: Gitaarmuziek, John Williams  
 
Vredeswens  
 
Met veel zorg, geduld en liefde geneest Jezus stap voor stap een 
doofstomme man. Ook de opbouw van vrede vraagt om zorg, 
geduld en liefde. Daarom bidden wij samen: 
 
Heer Jezus Christus, help ons, ook tegen de stroom in,  
te werken aan meer rechtvaardigheid, heil en vrede in de wereld. 
Geef ons doorzettingsvermogen en geloof in uw bijstand. 
Laat, met behulp van onze inzet, uw Rijk van liefde en vrede 
groeien, zo bidden wij U. Amen 
 
Laten wij elkaar een teken van vrede en vriendschap geven. 
 
Mededelingen  
 
Slotgebed  
 
Bidden we samen: 
Goede God, 
Gij hebt jonge en oude mensen, eenvoudige en ontwikkelde, 
succesvolle en kansarme mensen bijeen gebracht als uw volk. 
Schenk aan ieder iets van uw goede, heilige Geest om U en 
onszelf, maar ook elkaar beter te verstaan en vooruit te komen op 
de weg waarop Gij ons samen hebt geplaatst. 
 
Zegenwens  
 
Jezus roept ons op  
om licht te zijn in deze wereld. 
Wij staan voor de opdracht dat waar te maken. 
Je hoeft er niet rijk of geleerd voor te zijn, 
het is voldoende om open te staan 
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voor de geestkracht van God. 
Zegene ons daartoe de Algoede Vader, 
Zoon en heilige Geest. 
Amen. 
 
Zang: Zingen we samen ‘Van grond en vuur, nr. 639 op blz. 748 
van de liedbundel 


