30e zondag door het jaar
23-24 oktober 2021
–
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Aperitief:

Please don’t pass me by – Fred Hammond

Een lied perfect aansluitend bij het evangelie van deze dag. Elders in de viering vind je
nog liedjes gezongen door een blinde … Jules de Corte, Andrea Bocelli en Stevie Wonder.
https://www.youtube.com/watch?v=t8wD3FUUbAM
There was a blind man on the road side, and he heard a commotion yeah
It was Jesus passing by with a crowd and it stirred his emotions
He'd been displaced his whole life, should he even try
Don't bother Jesus (they say you have nothing)
You have nothing to offer (stay in your place)
Right then he knew (he had to choose)
He had nothing to lose
So he cried Jesus (Jesus), I need you, (yeah ah) please don't pass me by
He cried out Jesus, I'm not ashamed (to tell you) I need you in my life
(I need you in my life yeah)
I'm not much different from that man, and this is the honest truth
Could this sinful one, with this messed up life, could I ever serve you
(Oh oh oh oh) people and things clutter my mind, should I even try
Don't bother Jesus (they say you have nothing)
You have nothing to offer (stay in your place)
Right then he knew (he had to choose)
He had nothing to lose
So I cry Jesus (Jesus), I need you
Please don't pass me by
I'm crying out Jesus, I'm not ashamed to tell you I need you in my life
As the deer (as the deer panted)
Thirsty for the water yeah (thirsty for the water)
My soul desires and longs to be (to be with you)
Jesus, I need you, please don't pass me by
I don't mean to waste your time but I can't listen to the crowd,
Situations in my life telling me to keep it down
But I need you
I know I'm broken, but you can heal me, Jesus, Jesus I'm calling you
(I might not be worth much)might not be worth much, but I'm still willing
Jesus, Jesus, I'm calling you
Er was een blinde man langs de kant van de weg, en hij hoorde geroezemoes ja
Het was Jezus die langskwam met een menigte en het wekte zijn emoties op
Hij was zijn hele leven ontheemd geweest, mocht hij het zelfs maar proberen
Val Jezus niet lastig (ze zeggen dat je niets hebt)
Je hebt niets te bieden (blijf op je plaats)
Op dat moment wist hij (hij moest kiezen)
Dat hij niets te verliezen had.
Dus riep hij Jezus (Jezus), ik heb je nodig, (ja ah) loop me alsjeblieft niet voorbij
Hij riep Jezus, ik schaam me niet (om je te vertellen) ik heb je nodig in mijn leven
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(Ik heb je nodig in mijn leven ja)
Ik ben niet veel anders dan die man, en dit is de eerlijke waarheid
Zou deze zondige, met dit verknoeide leven, je ooit van dienst kunnen zijn?
(Oh oh oh oh) mensen en dingen bezoedelen mijn hoofd, mocht ik het zelfs maar proberen
Val Jezus niet lastig (ze zeggen dat je niets hebt)
Je hebt niets te bieden (blijf op je plaats)
Op dat moment wist hij (hij moest kiezen)
Dat hij niets te verliezen had.
Dus ik huil Jezus (Jezus), ik heb je nodig
Loop me alsjeblieft niet voorbij
Ik schreeuw het uit Jezus, ik schaam me niet om je te vertellen dat ik je nodig heb in mijn leven
Zoals het hert (zoals het hert reikhalsde)
Dorstig naar het water ja (dorstig naar het water)
Verlangt mijn ziel en verlangt om te zijn (om bij jou te zijn)
Jezus, ik heb je nodig, loop me alsjeblieft niet voorbij
Ik wil je tijd niet verspillen, maar ik kan niet naar de menigte luisteren,
Dingen die gebeurd zijn in mijn leven die me vertellen om erover te zwijgen
Maar ik heb je nodig …
Ik weet dat ik gebroken ben, maar je kunt me genezen, Jezus, Jezus, ik roep je
(Ik ben misschien niet veel waard) misschien niet veel waard, maar ik ben nog steeds bereid
Jezus, Jezus, ik roep je …

-----------------

Please don’t pass me by – Leonard Cohen
Een indringend, meeslepend en confronterend lied van de meester. Doet je nadenken.
Geraakt ? Dan weet je dat je hart nog op de juiste plek zit…
https://www.youtube.com/watch?v=RlDT_aUQuRM
Ik liep in New York City en ik botste op de man voor mij. Ik voelde een kartonnen bordje op zijn
rug. En toen we een straatlantaarn passeerden, kon ik het lezen, er stond op: "Alsjeblieft, loop me
niet voorbij - ik ben blind, maar jij kunt zien - ik ben helemaal verblind - ga alsjeblieft niet langs
me heen."
Ik was aan het lopen langs 7th Avenue, toen ik bij 14th Street kwam, zag ik op de hoek vreemde
verminkingen van de menselijke vorm; het was een school voor gehandicapten. En er waren
kreupelen, en mensen in rolstoelen en krukken en het sneeuwde,
en ik kreeg het gevoel dat de hele stad dit zong:
Oh, alsjeblieft, loop me niet voorbij, oh, alsjeblieft, loop me niet voorbij,
want ik ben blind, maar jij kunt zien, ja, ik ben totaal verblind,
oh, alsjeblieft, loop me niet voorbij.
En weet je, terwijl ik liep, dacht ik dat zij het waren die het zongen, ik dacht dat zij het waren die
het zongen, ik dacht dat het de ander was die dat was terwijl ik het zong, ik dacht dat het iemand
anders was die het zong.
Maar toen ik verder ging, wist ik dat ik het was en dat ik het voor mezelf zong. Het ging:
Alsjeblieft, loop me niet voorbij, oh alsjeblieft, loop me niet voorbij,
want ik ben blind, maar jij kunt zien. Nu, ik ben helemaal verblind,
oh, alsjeblieft, loop me niet voorbij. Oh, alsjeblieft, loop me niet voorbij.
Nu weet ik dat je daar diep in je fluwelen zetels zit en je denkt "Oh, hij is daarboven iets aan het
zeggen waar hij aan denkt, maar eigenlijk hoef ik dat lied nooit te zingen.”
Maar ik beloof jullie vrienden, dat jullie ooit dat lied gaan zingen: Misschien niet vanavond,
misschien niet morgen, maar op een dag zul je op je knieën zitten en ik wil dat je de woorden kent
wanneer de rijp is. Omdat je het voor jezelf of voor een ander of voor je broer zal moeten zingen…
Je zult dit lied moeten leren zingen, het gaat als volgt:
Alsjeblieft, loop me niet voorbij,
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Oh je hoeft dit niet te zingen… niet voor jezelf.
Alsjeblieft, loop me niet voorbij, want ik ben blind, maar jij kunt zien,
ja, ik ben totaal verblind, oh, alsjeblieft, loop me niet voorbij.
Nu, ik zing dit voor de Joden en de zigeuners en het rookgordijn dat ze maakten.
En ik zing dit voor de kinderen van Engeland, hun gezichten staan zo ernstig. En ik zing
dit voor een verlosser die niemand kan redden. Hé, wil je niet naakt voor me staan? Hallo, wil je
niet naakt voor me zijn? Het gaat als volgt:
Alsjeblieft, loop me niet voorbij, oh alsjeblieft, loop me niet voorbij,
want ik ben blind, maar jij kunt zien, ja, ik ben totaal verblind,
Oh nu, alsjeblieft, loop me niet voorbij.
Nu is er niets dat ik je vertel dat je zal helpen het bloed van de gekwelde nacht te verbinden met
de dag die komt. Maar ik wil dat het je pijn doet, ik wil dat het doet stoppen. Oh, wil je niet naakt
voor me staan? Oh nu:
Alsjeblieft, loop me niet voorbij, Oh, alsjeblieft, loop me niet voorbij,
want ik ben blind, maar jij kunt zien, maar ik ben totaal verblind,
Oh, alsjeblieft, loop me niet voorbij.
Nu, ik zing dit lied voor jullie Blonde Beesten, ik zing dit lied voor jullie Venussen op je schelpen op
het schuim van de zee. En ik zing dit voor de freaks en de kreupelen, en de gebochelden, en de
verbranden, en de brandenden, en de verminkten, en de gebrokenen, en de verscheurden, en al
degenen waar je het over hebt op de koffietafels, bij de vergaderingen en de demonstraties, op
straat, in jouw muziek, in mijn liedjes. Ik bedoel de echte die branden, ik bedoel de echte die
branden.
Ik zeg, loop alsjeblieft niet langs me heen, oh nu, alsjeblieft, loop me niet voorbij,
want ik ben blind, ja maar je kunt zien, ah nu, ik ben helemaal verblind,
oh nee, loop me alsjeblieft niet voorbij.
Ik weet dat je nog steeds denkt dat het over mij gaat. Ik weet dat je denkt dat er iemand anders
is. Ik weet dat deze woorden niet van jou zijn. Maar ik zeg je vrienden
dat er ooit een dag komt dat je op je knieën gaat
Je gaat op je knieën, je gaat op je knieën, je gaat op je knieën,
je gaat op je knieën, je gaat ten gronde… zeggend
Oh, alsjeblieft, loop me niet voorbij, oh, alsjeblieft, loop me niet voorbij,
want ik ben blind, ja maar je kunt zien, ja, ik ben totaal verblind,
Oh, alsjeblieft, loop me niet voorbij.
Nu, je weet dat ik mijn liedjes heb en mijn gedichten. Ik heb mijn boek en ik heb
het leger, en soms heb ik jullie applaus. Ik verdien wat geld, maar weet je wat mijn vrienden, ik
ben nog steeds daar op de hoek. Ik ben met de freaks, ik ben met de opgejaagden, ik ben met de
verminkten, ja ik ben met de verscheurden, ik ben met zij die down zijn, ik ben bij de armen. Kom
op nou ...
Ach, loop alsjeblieft niet langs me heen, nou ik moet nu gaan vrienden,
maar, alsjeblieft, loop me niet voorbij, want ik ben blind, ja maar je kunt zien,
oh, ik ben verblind, ik ben helemaal verblind, oh nu, alsjeblieft, loop me niet voorbij.
Nu wil ik mijn waardigheid wegnemen, ja mijn waardigheid afnemen. Mijn vrienden, neem mijn
waardigheid, neem mijn vorm, neem mijn stijl, neem mijn eer, pak mijn moed, neem mijn tijd,
neem mijn tijd, ... tijd ... Want je weet dat ik bij je ben om dit te lied te zingen. En ik wou dat je
kon, ik wou dat je kon, ik wou dat je naar huis kon gaan met iemand anders. Ik wou dat je met
iemand anders naar huis ging. Ik wou dat je naar huis ging met iemand anders. Wees niet de
persoon met wie je kwam. Oh, wees niet de persoon waarmee je kwam, wees niet de persoon met
wie je kwam.
Ah, dat het zal ik niet zijn. Ik kan hem niet uitstaan. Ik kan niet uitstaan wie ik ben. Dat is het
waarom ik door de knieën moet gaan. Omdat ik het alleen niet kan. ik ben niet mezelf meer omdat
de man die ik was een tiran was, hij was een slaaf, hij was geketend, hij was gebroken en toen
zong hij:
Oh, alsjeblieft, loop me niet voorbij, oh, alsjeblieft, loop me niet voorbij,
want ik ben blind, ja ik ben blind, oh maar je kunt zien, ja, ik ben totaal verblind,
Oh, alsjeblieft, loop me niet voorbij.
Nu, ik hoop dat ik je daar op de hoek zie. Ja, ik hoop als ik voorbij ga dat ik je hoor fluisteren met
de wind. Omdat ik je nu ga verlaten, ik ga me iemand nieuws zoeken. Zoek een nieuw iemand.
En loop me alsjeblieft niet voorbij…
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Lied: ZJ 822 Alles begon met God
https://www.youtube.com/watch?v=dokqPFUBFcw
refrein:

Alles begon met God,
het water en het licht
en de mens en het vuur en de liefde.
Het begon met God.

En de mens met zijn ogen om de zon te zien
en te wand'len in het licht
in dat licht de and'ren mens te zien
die met hem gaat!
refrein
En de vlam en het vuur dat ons verlicht en warmt
en het vuur dat brandt
en het kruid dat in de as opschiet,
begon met God!
En de mens met zijn handen om een bloem plukken
en te bouwen aan een huis
en te wonen met de kinderen,
naar Hem gemaakt.

Welkom
In het evangelie van vandaag horen we het bekende verhaal van Bartimeüs.
Hij was blind, maar geloofde dat Jezus hem kon laten zien.
En toen Jezus hem genezen had,
wilde Bartimeüs voortaan naar de mensen en de wereld kijken zoals Jezus:
vriendelijk, dankbaar en attent voor mensen
die vaak over het hoofd worden gezien,
of voor wie we gemakshalve de ogen sluiten.
Als christenen, als volgelingen van Jezus,
vragen wij God: "Heer, open ook mijn ogen,
opdat ik uw Boodschap mag zien en ze uitdragen."

Gebed om ontferming:
Maken wij het stil,
stellen we ons open voor het verlangen naar heelheid
zodat wij onze eigen tekortkomingen en blinde vlekken zien.
Heer, U die mensen zoekt en ziet,
U die vindt wat verloren is gegaan,
zie ook ons, hier aanwezig.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, U die mensen weer een gezicht hebt gegeven,
hen bevrijdde van hun verlammende angsten,
bevrijd ook ons van alles wat ons verengt en benauwt.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, U die mensen uitzicht hebt gegeven
en hen in beweging bracht,
U die ons kent bij naam en gezicht,
wees onze hoop en onze toekomst.
Heer, ontferm U over ons.
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Moge de goede God zich over ons ontfermen,
onze tekortkomingen vergeven
en ons geleiden naar het ware leven,
goed voor de eeuwen der eeuwen. Amen.

Eer aan God
Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt.
Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.
Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.
Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.
Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.
Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.
Een lied ‘tot meerdere ere van God die de wereld schiep …’:
Ik zou wel eens willen weten – Jules de Corte (1957)
https://www.youtube.com/watch?v=cFlJ6EvicF0
Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog
Misschien om de sneeuw te vergaren
Of het dal voor de kou bewaren
Of misschien als een veilige stut voor de hemelboog
Daarom zijn de bergen zo hoog
Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep
Misschien tot geluk van de vissen
Die het water zo slecht kunnen missen
Of tot meerdere glorie van God die de wereld schiep
Daarom zijn de zeeën zo diep
Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de wolken zo snel
Misschien dat 't een les aan de mens is
Die hem leert hoe fictief een grens is
Of misschien is het ook maar eenvoudig een engelenspel
Daarom zijn de wolken zo snel
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Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe
Misschien door hun jachten en jagen
Of misschien door hun tienduizend vragen
En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe
Daarom zijn de mensen zo moe

Openingsgebed:
Goede God,
zie ons hier, wij, uw mensen op zoek naar geluk en vrede,
hunkerend naar licht en uitzicht.
Open onze ogen, open ons hart,
zet ons in beweging, samen met anderen,
samen met de vergeten mensen
langs de weg van ons leven. Amen.

Eerste lezing: Uit de Profeet Jeremia

(Jer. 31, 7-9)
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Zo spreekt de Heer:
`Jubel van vreugde om Jakob, juich om de heerser van de volken.
Verkondig overal Gods lof met deze woorden:
`De Heer heeft redding gebracht over zijn volk, over wat overbleef van Israël.''
8
Ik haal ze terug uit het noorden, van het einde van de aarde breng Ik ze bijeen;
ook de blinden en de lammen, de zwangere en barende vrouwen.
In dichte drommen keren zij terug.
9
Bedroefd gingen zij heen, getroost leid Ik hen terug.
Ik voer hen naar stromende beken,
over gebaande wegen waarop ze niet struikelen.
Ik ben immers Israëls vader en Efraïm is mijn eerstgeborene.'

Tussenzang: Ps. 126 (125), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6
refrein: Geweldig was het wat de Heer ons deed, daarom zijn wij zo blij.
De Heer bracht Sions ballingen terug:
het was alsof wij droomden.
Toen lachten alle monden
en juichte elke tong.
Toen zei men bij de volken:
geweldig is het wat de Heer hen deed.
Geweldig was het wat de Heer ons deed;
daarom zijn wij zo blij.
Keer nu ons lot ten goede, Heer,
zoals een beek doet in de Zuid-woestijn.
Die onder tranen zaaien
zij oogsten met gejuich.
Vol zorgen gaan zij uit
met zaaizakken beladen;
Maar keren zingend weer
beladen met hun schoven.
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Tweede lezing:

Uit de brief aan de Hebreeën (Hebr. 5, 1-6)

Broeders en zusters,
1
Elke hogepriester wordt genomen uit de mensen
en aangesteld voor de mensen, om hen te vertegenwoordigen bij God,
om gaven en offers op te dragen voor de zonden.
2
Hij is in staat onwetenden en dwalenden geduldig te verdragen,
omdat hij ook zelf aan zwakheid onderhevig is;
3
daarom moet hij, als hij offers voor de zonden opdraagt,
evengoed aan zichzelf denken als aan het volk.
4
En niemand kan zich die waardigheid aanmatigen;
men moet evenals Aäron door God geroepen worden.
5
Zo heeft ook Christus niet zichzelf
de eer van het hogepriesterschap toegekend;
dat heeft God gedaan, die Hem zei:
Mijn Zoon ben jij, Ik heb je vandaag verwekt.
6
Zoals Hij ook elders zegt:
Jij bent priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisedek.

Tussenzang: ZJ 581 Mijn God zijt Gij (psalm 118)
https://www.youtube.com/watch?v=zWmUnx-e_XI
Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, mijn God, U in de hoogte steken.
Ik spreek U uit, ik noem uw Naam, zowaar als ik leef.
Mijn God zijt Gij, U wil ik danken zowaar als ik leef.
Ik was gevangen en riep: God. En Hij heeft mij geantwoord.
Hij heeft mij de ruimte gegeven, Hij komt voor mij op als een vriend.
Mijn God zijt Gij, U wil danken zowaar als ik leef.
Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op mensen.
Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op macht.
Mijn God zijt Gij, U wil ik danken zowaar als ik leef.
Ik was geslagen, maar God heeft mij overeind geholpen.
Ik zal niet sterven, ik zal leven, Hij tilt mij op.
Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, mijn God, U in de hoogte steken.
Ik spreek U uit, ik noem uw Naam, zowaar als ik leef.
Mijn God zijt Gij, U wil ik danken zowaar als ik leef.

Evangelie:

(Mc. 10, 46-52)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus
46
Jezus en zijn leerlingen kwamen in Jericho.
Toen Hij uit Jericho wegging met zijn leerlingen en heel wat mensen,
zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg.
47
Toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was,
begon hij te schreeuwen en te roepen:
`Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij.'
48
Velen snauwden hem toe dat hij zijn mond moest
houden. Maar hij schreeuwde nog harder:
`Zoon van David, heb medelijden met mij.'
49
Jezus bleef staan en zei: `Roep hem.'
Ze riepen de blinde :
`Houd moed, sta op, Hij roept u.'
50
Hij wierp zijn jas weg, sprong overeind en ging naar Jezus.
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51
Daarop zei Jezus tegen hem:
`Wat wilt u dat Ik voor u doe?'
De blinde zei Hem:
`Rabboeni, dat ik weer kan zien.'
52
`Ga,' zei Jezus,
`uw vertrouwen is uw redding.'
Meteen kon hij weer zien, en hij volgde Hem op zijn weg.

Overwegingen:
Ik had ooit eens ter gelegenheid van dit stukje Evangelie van de blinde Bartimeus een
lang gesprek met iemand die door diabetes blind geworden was en die dus weet wat
blindheid is, hoe blindheid voelt en hoe zienden daarmee omgaan.
Hij vertelde: voor mij is het altijd donker; er is geen verschil tussen dag en nacht. Ik heb
geleerd om alles te doen met horen, voelen, en ruiken. Zo volgt hij een film op tv zoals
mensen vroeger een hoorspel volgden op de radio. Die man luistert écht naar alles, het
raakt me, en daarom vroeg ik hem veel, misschien te veel, om te weten, te willen
ervaren wat hij ziet en voelt. Hij hoort, vertelde hij, als mensen aan het denken zijn, de
emoties in hun stem, die vaak meer zegt dan de letterlijke tekst... Straf.
Wat hoort die blinde man, en wat hoort Bartimeüs meer, beter dan jij en ik?
Ik las hem het evangelie van vandaag voor, hij luisterde heel aandachtig. Ik vroeg hem
wat er opvalt? Tot mijn verbazing zei hij: de afsnauwende omstaanders… eerlijk gezegd,
ze waren mij niet opgevallen… hem wél. Ik betrapte me erop dat ik zelf iets anders had
gedacht dat hem zou raken. En dus hoe gaan wij, omstaanders, om met blinden en
doven? Hoe vaak duwen we ze van ons weg, terwijl we denken dat we het goed doen ?
Wij denken te weten wat zij nodig hebben, welke voorzieningen beantwoorden aan hun
handicap. We durven hen ook nog het gevoel te geven dat ze blij mogen zijn dat ze in
onze welvaartstaat geboren zijn met alle technische mogelijkheden...
Maar dat is niet echt luisteren naar wat ze echt willen … Jezus doet dat wél. Jezus heeft
oog en oor voor doven, blinden, lammen. Het eerste wat Hij doet is luisteren. Hij hoort
hem roepen; voor de anderen is dat alleen maar storend achtergrondgeluid dat je best zo
goed mogelijk negeert of dempt. Vervolgens stelt hij een vraag: “wat wil je dat ik kan ik
voor je doe ?” Jezus herkent de roep, de schreeuw van Bartimeüs. Het is meer dan
kunnen kijken, ook al is dat natuurlijk ook belangrijk. Zien is veel meer dan dat. Het is er
mogen bij horen; niet aan de kant geschoven zijn of over het hoofd gezien. Niet
gereduceerd zijn tot je niet kunnen. Jezus kijkt daar dwars doorheen en ziet (zoals ik
wellicht voor de eerste keer bij mijn bezoek aan de blinde man …) iemand die gevoelig
luistert, aanvoelt, dingen snapt en die dus met een enorme openheid in het leven staat.
Daar kunnen wij zienden een punt aan zuigen. . Wat Jezus doet is Bartimeüs bevestigen:
“jij ziet het goed, man.” Leef maar naar wat jij aanvoelt, en op dat moment geneest hij
zich-zelf, Jezus raakt hem niet aan, Hij zegt alleen: ga, jouw manier van zien is je
redding.
Bartimeüs voelt het, wéét het, en hij springt op, hij ziet als nooit tevoren, hij kan en wil
ook niet meer anders zien en hij vervoegt zich bij de caravaan van leerlingen –
soortgenoten die het licht hebben gezien - die met Jezus meegaan. Bartimeüs herkent in
Jezus de zoon van David, hij die bij zijn volk hoort, jij bent het die je ontfermt over mij
over mijn lotgenoten, over mensen in de problemen, mensen die toegeven dat ze hulp
nodig hebben. De levensweg die Jij, Jezus, gaat, in verbondenheid met God en in
oprechte verbondenheid met de wereld, dàt geeft leven...!
Marcus schreef zijn verhaal als ooggetuige, hij kon niet anders, en hij en vele
omstaanders volgden Jezus. Een blinde opende hen de ogen, een blinde zag eerder,
beter, omdat hij luisterde met zijn hart en zijn ogen hem niet konden verblinden.
Ook mijn blinde man luisterde met zijn hart, hij speelt op zijn gitaar liederen die hij
schoon vindt… Hij heeft niet zo'n moeite met zijn handicap, maar wel geregeld met
omstaanders die hem tot gehandicapte maken, hem reduceren tot een blinde die
afhankelijk is, niet tot de man die door zijn oogziekte kan, wat wij vaak missen..
Het is een gesprek dat me bijgebleven is. En me anders heeft leren kijken … ook naar het
verhaal van Bartimeus. Amen
(Miguel Dehondt)
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-----------------------------Bartimeüs heeft bij Marcus een sleutelrol.
Eindelijk komt Jezus iemand tegen met echte geloofskracht.
Hij schreeuwt tot Jezus met alles wat in hem is: ‘Kyrie eleison!’
(dat is letterlijk: ‘Wees barmhartig, wees goed voor mij. Heb toch wat compassie…’)
En Jezus hòòrt hem en herkent hem aan deze hartenkreet, aan dit gebed…
Aan zijn vasthoudendheid en zijn ‘Eleison’.
En dat hij zich niet laat vastzetten door de snauwers,
en niet meehuilt met de wolven in de jungle om hem heen.
Dat hij wil zien: inzicht, doorzicht en uitzicht krijgen.
Dat hij zich laat roepen en zich aan die onverwachte roeping gewonnen geeft.
Dat hij zijn bedelaarsmantel afgooit en zich naakt en kwetsbaar overgeeft
en toevertrouwt.
Dat hij opstaat uit zijn ellende – met dat typische verrijzeniswoord –
en dat hij meteen Jezus’ tochtgenoot wil worden
op de moeizame weg naar Jeruzalem.
Dat maakt deze blinde man Bartimeüs uniek,
en daarom noemt Marcus hem met naam en toenaam,
en stelt hem aan ons voor als een ‘model-gelovige’…
(Geert Dedecker)
--------------------------------Er was eens een man zonder gezicht.
Hij was blind, zo werd gezegd.
Of was het dat men hem niet wilde zien
omdat hij een bedelaar was,
iemand die bedelt om aandacht,
die schreeuwt om gezien te worden,
die verlangt naar warmte en liefde...?
Hij was blind, zo werd gezegd.
En toch was hij de enige die zag wie Jezus was.
Misschien omdat hij zijn blindheid onder ogen durfde zien,
en wist dat hij een ander nodig had
om mens onder de mensen te kunnen zijn.
Ook wij, die ogen hebben om te zien,
wenden wel eens de blik af
voor wie of wat ons niet zint.
Daardoor blijft God door ons... vaak ongezien.

Woorden van geloof:
Ik geloof in God de Vader,
die alle mensen liefheeft,
voor wie iedere mens gelijkwaardig is.
Ik geloof
dat het Verbond van God met zijn volk
bedoeld is voor iedereen, niemand uitgezonderd.
Ik geloof in Jezus,
die opkwam voor de mensen die, in zijn tijd,
aan de kant werden geschoven.
Ik geloof dat ik, zoals Hij, kan opkomen
voor de blinden van onze dagen.
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Ik geloof in de Geest van Jezus,
die ons ertoe aanzet
elkaar als gelijkwaardig te zien
en in een grote liefde met elkaar om te gaan.
Ik geloof in de Kerk van Christus,
die Gods Boodschap van liefde voor elke mens,
waar maakt
en zo een weg gaat naar leven over de dood heen. Amen.

Voorbeden:
Bartimeüs was een blinde en zoekende mens.
Bidden wij voor de mensen op zoek naar licht en leven,
dat zij de moed en de hoop niet verliezen;
dat zij gezien worden … Laat ons bidden.
De menigte snauwde de blinde toe om te zwijgen.
Bidden wij voor alle mensen die in de hoek worden geduwd
en het zwijgen worden opgelegd;
dat zij gezien worden en een begrijpend oor
en helpende hand vinden ... Laat ons bidden.
De omstaanders brachten Bartimeüs in contact met Jezus.
Bidden wij voor alle christenen, dat Gods Geest hen mag bezielen
om zoekende mensen in contact te brengen met de levende Heer …
Laat ons bidden.

Lied: Niemand heeft U ooit gezien – Huub Oosterhuis
https://www.youtube.com/watch?v=hlDFmDPtgl4
Niemand heeft u ooit gezien.
Liefde is uw naam.
Brood des levens heet die knecht
die uw kind genoemd wordt
Jezus, kind uit Nazareth.
Liefde zegt Gij, is te doen.
Werk in ons dat wij U doen.
Licht ons op dat wij U zien.
Dat wij leven wat geleefd moet.
Dat wij doen wat moet gedaan:
recht voor ieder mensenkind,
brood voor ieder kind van mensen
vrede en een nieuwe wereld
en de dood zal niet meer zijn.

Gebed over de gaven
Barmhartige God,
in woord en gebaar gedenken wij uw Zoon.
Zijn omgang met de gekwetste mens
is tekenend tot op vandaag.
Geef dat ook wij verlichting brengen
aan mensen op onze weg.
Dit vragen we U in naam van Jezus,
uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.
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Groot Dankgebed
God, wij danken U
omdat U een God van liefde bent,
een God die oog en hart heeft voor ons, zoekende mensen.
Wij danken U
omdat U de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat U herkenbaar bent
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt U dat getoond in Jezus,
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.
U bent de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ervaren
danken wij U schroomvol met de woorden: Heilig …
Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.
Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.
Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen nieuwe kansen.
Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.
INSTELLINGSVERHAAL
Dit is het mysterie van ons geloof:
Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij in deze tekenen van Brood en Beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
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Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.
Geef dat wij elkaar waarderen,
dat we niet blind zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.
Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid en vriendschap in Jezus’ naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader
Laten wij ons laten leiden door de gezindheid van Jezus van Nazareth,
en met Hem bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader....
Laat uw Rijk komen, God,
uw wil werkelijkheid worden in ons midden.
zodat uw geheiligde naam
kan worden doorgegeven in gerechtigheid en vrede,
van mens tot mens, van land tot land over heel de wereld.
Dan zal de mensheid vreugdevol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk...

Vredeswens
Heer, geef ons de moed
om holle woorden en al wat niet echt is
achter ons te laten.
Geef ons de kracht om wat minder af te breken
en wat meer op te bouwen.
Geef ons de eerlijkheid
om te erkennen dat we zoveel konden doen,
maar het niet deden.
Geef ons het geloof dat elke vraag om vergeving
door U wordt beantwoord met uw liefde.
Dan zal er vrede zijn in ons hart.
Die vrede van de Heer moge altijd met u zijn.

Lam Gods
Communielied:

ZJ 559 De Heer heeft mij gezien

https://www.youtube.com/watch?v=OdKquXtVwPc
De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen

12

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.
Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw Naam in onze diepste dromen.
Gij hebt onszelf ontvankelijk gemaakt,
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

-------------------Amazing Grace – Andrea Bocelli (bij paus Franciscus …!)
https://www.youtube.com/watch?v=u5q7FTixnWU

Slotgebed:
Wij danken U,
God van licht, dat U ons laat zien wat leven is.
Geef ons dan een open oog
voor de mensen om ons heen
en de kracht deze wereld te maken
tot een thuis voor iedereen. Amen.

Zegen en zending
Dessertje:
Tussen de mensen verloren
zit ik en ergens gaat Hij.
Hopeloos laat ik mij horen,
maar Hij is al voorbij.
Jezus Christus van Nazareth,
hebt u geen oog voor mij?
Hoort U mij soms dan niet vragen
waar ik op aarde toe dien?
Onverwacht Licht in mijn dagen,
bent U het antwoord misschien?
Jezus Christus van Nazareth,
geef dat ik U mag zien.
Meester vol mededogen,
Stem die vervaagt in de wind,
gun me het Licht van uw ogen,
houd me niet langer blind.
Jezus Christus van Nazareth,
maak toch dat ik U vind.
(Claire Boelens)
----------------------------
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Isn’t she lovely – Stevie Wonder (1976 – bij de geboorte van zijn dochtertje Aisha)
https://www.youtube.com/watch?v=9-n3Ydy7ras
Isn't she lovely
Isn't she wonderful
Isn't she precious
Less than one minute old
I never thought through love we'd be
Making one as lovely as she
But isn't she lovely made from love

Is ze niet lief?
Is ze niet geweldig?
Is ze niet kostbaar?
Minder dan een minuut oud
Ik had nooit gedacht dat we door liefde
iemand zo mooi zouden kunnen maken als zij
Maar is ze niet prachtig gemaakt door liefde?

Isn't she pretty
Truly the angel's best
Boy, I'm so happy
We have been heaven blessed
I can't believe what God has done
Through us he's given life to one
But isn't she lovely made from love

Is ze niet mooi?
Echt de beste onder de engelen
Jongen, ik ben zo blij
We zijn hemels gezegend
Ik kan niet geloven wat God heeft gedaan
Door ons heeft Hij leven gegeven aan iemand
Maar is ze niet prachtig gemaakt door liefde?

Isn't she lovely
Life and love are the same
Life is Aisha
The meaning of her name
Londie, it could have not been done
Without you who conceived the one
That's so very lovely made from love

Is ze niet lief?
Leven en liefde zijn hetzelfde
Het leven is Aisha
De betekenis van haar naam
Londie, het had niet gekund
Zonder jou die degene heeft verwekt
Die is zo ontzettend mooi gemaakt door liefde
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