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Gebedsviering zondag 2 september 2018 

 
 

 

 

 

 

Thema: Wees vooral niet bang 
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Vooraf: instrumentaal 

.  

Begroeting 

 

Moge de vrede en genade van God, 

die ons zo graag wil betrekken bij Zijn 

schepping van ‘een menselijke wereld’, 

met ons allen zijn; 

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

 

Openingslied: Wees hier aanwezig ( nummer 647)  
 

Inleiding: 

Kerk is geen doel op zich. 

Kerk is alleen maar een middel om iets anders tot 

ontwikkeling te brengen. 

Wat dat ‘iets anders’ is? 

Als je het aan mij vraagt, gaat het om het groeien van een 

wereld die zo ménselijk is als het maar kan. 

Om aan zo’n wereld, bij te dragen, was Jezus niets te veel. 

Van ons, die als christenen in Zijn voetsporen gaan en aan 

datzelfde visioen willen verder bouwen, wordt in de 

Schriftlezingen van deze zondag gevraagd vooral niet bang te 

zijn. 

We kiezen daarom als thema: Wees vooral niet bang. 

 

Toelichting van het symbool 

 

A: Het symbool op de voorkant van uw boekje, wil laten zien 
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waaraan Jezus bij ons zo graag een eind zou willen maken. 

Voor hem moet het maar eens afgelopen zijn met die 

bangigheid om bepaalde dingen onder ogen te zien of datgene 

te horen wat gehoord moet worden. 

In verband met dat zien en dat horen kozen we een 

blindenstok en een gehoorapparaat  als symbool voor ons 

gelovige samenzijn. 

 

Verstilling 

 

Meditatie 

 

Of het nu om je beroep gaat, 

of om de plaats waar je woont, 

of om je maatschappelijke situatie… 

er zullen naast heel veel positieve kanten 

ook altijd wel wat negatieve kanten aan zitten. 

We hoeven al niet verder te kijken dan onze eigen kerk. 

Onze wereld, en daarbinnen ook ons eigen wereldje, zijn nu 

eenmaal niet volmaakt. 

Alleen… en dát aspect wil in deze viering toch accent 

krijgen… het wordt zo anders als bepaalde ontwikkelingen 

bewust geboycot worden. 

Hoe kunnen we bijvoorbeeld nog eigentijds kerk zijn als de 

leiding van de kerk,  

misschien wel uit angst voor gezichtsverlies, 

de moderne wereld de rug toe lijkt te keren… ? 

Hebben we daar een mening over? 

En ook: hoe zien we in zo’n kerk onze eigen rol? 
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Verstilling 

 

Meditatie 

 

A: Waar komt de angst vandaan om openlijk te zéggen wat 

we van bepaalde ontwikkelingen vinden? 

Komt het omdat we uiteindelijk toch meer om onszelf 

bekommerd zijn dan om de zaak waar het in wezen om gaat? 

Waarom laten we  bepaalde ontwikkelingen in de kerk 

gewoon toe, terwijl we eigenlijk vinden dat ze in strijd zijn 

met het evangelie? 

Waarom laten we ons ware gezicht niet zien? 

Waarom laat ik mijn ware gezicht niet zien? 

 

Verstilling 

 

Lied om vergeving en bemoediging (nummer 426):  

 

Gebed 

God, wij horen het U zeggen door de mond van Jezus: 

‘Ga open, hoor, lééf, sta op, ga met mij mee!’ 

Leer ons zoeken naar wat er achter de angst zit om uit onze 

schulp te kruipen! 

Stimuleer ons zó met elkaar om te gaan, 

dat we ons op een gezonde, opbouwende en onbaatzuchtige 

manier leren bewegen in de wereld van vandaag. 

Wij vragen het U in Jezus’ naam. 

Amen. 
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Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja, 35, 4-7a. 
 

A: Spreek tot allen die de moed verloren hebben: Vat moed 

en vreest niet: Uw God komt om de wraak te voltrekken, God 

komt om te vergelden en om u te redden.  

Dan gaan de ogen van de blinden weer open en zullen de oren 

van de doven geopend worden.  

De lamme zal springen als een hert en jubelen zal de tong van 

de stomme.  

Ja, in de steppe zullen beken ontspringen, rivieren in de 

woestijn.  

De dorre vlakte wordt een vijver, het dorstige land één 

waterbron. 

 

A: Psalm. 146 (145), 7, 8-9a, 9bc-10. 
 

Antifoon:  
 

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. 

 

De ogen van de blinden opent de Heer,  

gebrokenen richt Hij weer op. 

 

De Heer bemint de rechtvaardigen,  

de Heer behoedt de ontheemden. 
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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. 

 

Antifoon: De Heer zal ik loven mijn leven lang. 

Tussenzang: Blijf niet staren (GVL nummer 409)  

2
e
 Lezing 

 

A: Een kerk die voor haar verantwoordelijkheid wegloopt, 

loopt vanzelf leeg. 

Een onbuigzaam harde kerk, ontoegankelijk voor 

andersdenkenden, jaagt gelovigen de kerk uit. 

Een dappere kerk, die de wereld waarin zij zich bevindt niet 

schuwt of minacht, maar deze met open vizier tegemoet 

treedt en er zich voor verantwoordelijk weet, is voor de eigen 

gelovigen een veilig huis en voor anderen een interessant 

adres. 

 

Tussenzang: De steppe zal bloeien (GVL nummer 591)  

 

Evangelie: 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 
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Hij deze de hand zou opleggen.  

Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van het volk, stak 

hem de vingers in de oren en 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. 

 

Overweging 

 

Wat ‘geloven’ betreft leven we in een heel moeilijke periode 

van de geschiedenis. 

Wat is er nog waar? 

Wat is er niet meer waar? 

Waar kan ik nog geloof aan hechten? 

Er is een groep mensen die er maar niet te diep over nadenkt, 

in het weekend uit gewoonte trouw naar de kerk gaat en 

verder niet al te veel lastig gevallen wil worden met vragen. 

Een andere groep denkt dat ze er wél over nagedacht heeft, 

maar eigenlijk, ook al zal men dat zelf niet toegeven, mag dat 

nadenken geen naam hebben. 

Onder invloed van allerlei factoren zijn ze afgehaakt. 

Dan is er ook een groep, en ik denk dat de meesten van ons 

daartoe behoren, die steeds zoekend onderweg is, die vragen 
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stelt niet alleen aan zich zelf, maar ook aan anderen en aan de 

kerk. 

Deze groep doet dat vanuit de overtuiging dat er echt zo’n 

weg te vinden moet zijn waarop het plezierig wandelen is met 

elkaar. 

 

Nu lijkt de instelling van deze laatste groep heel aardig, maar 

vergeet niet: een dergelijke instelling is binnen de kerk van 

vandaag niet zo eenvoudig! 

Er wordt immers binnen één en dezelfde kerk toch zo 

verschrikkelijk verschillend gedacht en gedaan! 

Zo kun je er een mentaliteit tegenkomen van ‘kalmpjes aan, 

maak je vooral niet druk en doe zomaar wat aan’. 

Zouden wij zoals we hier bijeen zijn, ons daar bij thuis 

voelen? 

We kunnen ook, als het over verschillende mentaliteiten gaat, 

terechtkomen op een weg die door anderen is aangelegd en 

waarop wij ons dan vervolgens in een straks keurslijf alleen 

maar voorzichtig mogen bewegen, zeer goed oplettend op de 

verkeersborden die daar door anderen geplaatst zijn en er 

voortdurend op gespitst zijn om toch maar vooral geen fouten 

te maken… 

Maar ik zie ons al! 

Nee, op een dergelijke weg voelen wij ons ook niet thuis, 

verwacht ik. 

 

Maar goed, als we ons dan niet thuis voelen bij het ene en 

ook niet bij het andere, en vragen hebben bij de ene groep, en 

vragen hebben bij de andere groep, dan dreigt er misschien 

weer een ander gevaar, het gevaar dat we bang worden. 
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Jazeker, want op den duur zou bij ons de vraag kunnen 

opkomen: ‘Hebben we het dan misschien toch bij het 

verkeerde eind? 

Zou het dan toch anders moeten dan dat wij denken?’ 

Kortom, we weten het dan niet meer en we worden bang en 

twijfelen, ook aan onszelf. 

Met ál deze gevoelens en nog véél meer zijn we nu hier op 

deze zondag samengekomen. 

We proberen samen te zijn in naam van de Heer om samen te 

kijken en te luisteren naar de schriftlezingen zoals ze in dit 

weekend in alle katholieke kerken worden voorgelezen. 

Vindt u het niet frappant dat juist vandaag door de woorden 

van Marcus Jezus heel expliciet op ons toekomt en dat hij ons 

de handen oplegt, zijn vingers in onze oren stopt en onze tong 

aanraakt en dan tegen ons zegt: ‘Ga open!’. 

Met andere woorden, maak je oren, je ogen en je mond open 

om naar mij te luisteren, naar mij te kijken en over mij te 

spreken. 

En, zo verzekert diezelfde Jezus ons, als je dat dan doet, moet 

je dat vooral niet doen als een bang wezentje, als iemand die 

angstig is. 

Heb toch eens wat meer zelfvertrouwen! 

Als er iets niet moet, dan is het bang zijn want ik ben in 

aantocht! 

 

Lieve mensen, hier is toch iemand aan het woord die, wijzend 

op het symbool dat op de voorkant van uw boekje staat, 

uitroept: weg met die blindenstok en opdoeken dat 

gehoorapparaat en laten we vrijuit spreken! 
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In de eerste lezing, bij Jesaja, hoorden we datzelfde stevige 

en troostende geluid. 

Daar ging het van: als je soms blind bent dan zal ik, ik – die – 

er – zal – zijn, je weer laten zien en als je soms doof  bent dan 

zal ik je weer laten horen. 

Je mag springen als een hert en probeer het van harte uit te 

zingen. 

Wees er verzekerd van, lieve mens, dat ook in de steppe 

waarin je soms verkeert, misschien zo droog als gort, geloof 

me, er zal een bron ontspringen en fris gras, riet en biezen 

zullen er gaan groeien! 

 

Mensen, als er teksten toepasselijk zijn nu bij ons samenzijn 

vandaag waar ons de malaise van de kerk naar de keel vliegt, 

dan zijn dat, denk ik toch, juist deze teksten. 

Wat denk je: aan heel veel dingen hebben we de laatste jaren 

onze kop gestoten. 

Builen hebben we aan de kerk opgelopen. 

Verdriet, veel verdriet is er geweest om pijnlijke 

verwijderingen en afscheidingen. 

En toch, dat moet óók gezegd, ondanks  alles hebben we 

nooit opgegeven. 

Blijkbaar hadden we toch genoeg stevigte en was er 

voldoende geloof in ons aanwezig waardoor we het initiatief 

konden nemen om in ieder geval regelmatig te blijven 

samenkomen om met elkaar te vieren en om samen te blijven 

luisteren naar Zijn oproep dat we er koste wat kost voor 

elkaar dienen te zijn. 

 

Mag ik het zeggen? 
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We kunnen ons niet genoeg realiseren dat het God zelf is die 

ons aanspoort om het niet op te geven! 

Wees dan vooral niet bang om Zijn woord te beantwoorden 

met een geweldig actieve inzet. 

‘Effata’, zo stond er in het evangelie, ‘ga open’. 

 

Ik hoop dat ieder kan instemmen met die laatste zin van de 

tweede lezing. 

Het zijn woorden uit het contactblad van de 

Mariënburgvereniging, een beweging binnen de katholieke 

kerk die graag wil bijdragen aan kerkvernieuwing: ‘Een 

dappere kerk, die de wereld waarin zij zich bevindt niet 

schuwt of minacht, maar deze met open vizier tegemoet 

treedt en er zich voor verantwoordelijk weet, is voor de eigen 

gelovigen een veilig huis en voor anderen een interessant 

adres.’ 

 

Ja, mogen we als gelovige mensen ons daarvoor open stellen 

zonder bang te zijn. 

 

Instrumentaal 

 

Woorden van geloof Anchilla 

 

V. Wij geloven in het verhaal van God met de mensen.  

 

A. Dat Hij ons tot leven riep, dat Hij ons bestemde tot 

elkaars geluk en tot vrede.  
 

V. Wij geloven in een wereld zonder grenzen, In mensen die 
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samen op weg gaan.  

 

A. Wij geloven in de open hand van mensen, die elkaar 

groeten met handen vol vrede, die in goed vertrouwen 

elkaar tot vrede willen zijn.  

 

V. Wij geloven in de ogen van de mensen, wereldwijd, Die 

elkaar bevestigen en bemoedigen.  

 

A. Wij geloven in de goedheid van de mensen, die elkaar de 

ruimte geven om vrije en gelukkige mensen te worden.  

 

V. Wij geloven in de hand die deelt, in het woord dat 

vrijspreekt, In de liefde die in mensen is neergelegd, opdat 

wij elkaars bondgenoten worden, op weg naar morgen.  

 

A. Wij geloven in God met ons, die mensen voorgaat, En die 

met ons meegaat in één van ons, Jezus Christus.  

 

V. Wij geloven dat Hij zal voltooien wat Hij in mensen 

begonnen is, wij godsvolk wereldwijd en Hij God met ons.  

 

A. Wij geloven in de toekomst die ons wordt toegezegd, 

Nieuwe hemel, nieuwe aarde, tranen gedroogd en de dood 

voorbij, Want zie : Hij maakt alles nieuw;  

Amen 

 

 

Intenties/Gedachteniskaars 
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A: Wij denken aan onze overledenen.  

Wij denken aan allen van wie we afscheid moesten nemen en 

die we nog altijd missen.  

Laat de vlam van deze kaars een symbool zijn van ons geloof 

dat we over de dood heen in liefde met elkaar verbonden 

blijven. 

 

Verstilling. 

 

Intenties… 

 

Vredeswens 

 

V. Zusters en broeders, 

 veel verwarring in onze wereld komt voort 

 uit onduidelijke keuzen. 

 Bidden wij onze Heer om de goede keuze: 

 Heer Jezus Christus, 

 Gij hebt gekozen vóór uw volk. 

 Gij hebt U in liefde uitgeleverd  

 aan uw kerk. 

 Bewaar ons door alle verdeeldheid heen 

 en maak ons werktuig van uw vrede, 

 Gij die leeft in eeuwigheid. 

 Moge zo de vrede van Christus 

 met ons zijn. 

 Amen. 

Die vrede in Gods naam wensen wij elkaar toe.  
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Vredeslied   

 

A:Mededelingen & collecte 

A:Onze Vader (oec) 

 

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 

 

A:Wees gegroet 

 

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gij 

zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de 

vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid 

voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood.  

Amen 

Verstilling 

A:Slotgebed 

God, in Uw Woord, de heilige Schrift, klinkt het zovele 

keren: wees niet bang! 

Geef dat die woorden bij ons hun uitwerking niet missen en 

mogen wij al onze vermogens benutten om Uw naam, Uw 
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daden, te verkondigen alle dagen van ons leven. 

Amen. 

 

 

 

Zegenbede  
 

Veel sterkte weer in de komende tijd en laten we samen de 

droom die we hier gedroomd hebben  

straks buiten deze muren handen en voeten geven. 

Moge God ons daartoe zegenen: 

 

V: De levende zegene en behoede u,  

de levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u 

genadig,  

de levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.  

 

A: Zegen ons en behoedt ons, doe lichten over ons uw 

aangezicht en wees ons genadig.  

Zegen ons en behoedt ons, doe lichten over ons uw 

aangezicht en geef ons vrede.  

 

V: Zegene u de levende en almachtige God, Vader, Zoon en 

heilige Geest. 

 

A: Amen (3x) 

 

Slotlied: Zolang er mensen zijn op aarde (nummer 567  
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De Theresiagemeenschap wenst u een fijne zondag en goede week! 

De volgende Gebedsviering is op zondag 23 september om 10.00 uur m.m.v. Unisono. 

Voor meer info: www.theresiagemeenschapborne.nl 
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