4e Zondag van de Veertigdagentijd
Zondag 22 Maart 2020
Met liederen van RTTL van de Kruisvinding

Licht
Zien of niet zien.
In het licht van de Eeuwige inzicht krijgen
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Openingslied: Be strong (88)
Be strong in the Lord
and be of good courage
Your defender is He
who is always the same
Mount up with wings
as the eagle ascending
Vic'try is shure
when you call on His name
Refr.: Be strong (3x) in the
Lord and be of good courage
for He is your guide
Be strong (3x) in the
Lord and be strong for
the vic'try is yours
Put on the armour
the Lord has provided
Place your defence
in His unfalling care
He will be with you in
battle lighting your path
to avoid ev'ry snare

Heb vertrouwen in de Heer
en wees van goede moed
Hij zal altijd, onveranderlijk
voor je opkomen
Krijg vleugels zoals
een adelaar die opstijgt
Je zult slagen als je
een beroep op Hem doet
Heb vertrouwen in de Heer
en wees van goede moed
want Hij zal de weg wijzen
Heb vertrouwen in de Heer
en wees er zeker van
dat je zult slagen
Gebruik de bescherming
die de Heer jou biedt
Laat Hem jou behoeden
met Zijn onophoudelijke zorg
Hij zal jou helpen in de strijd
en de weg verlichten
om valkuilen te vermijden

Refr.
Be strong in the Lord
and be of good courage
Your mighty commander
will vanquish the foe
Fear not the battle

Heb vertrouwen in de Heer
en wees van goede moed
Jouw sterke raadsman zal
helpen tegenslag te overwinnen
Wees niet bang voor de strijd,
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for the vic'try is always His
He will protect you
where ever you go

hij helpt alles te boven te komen
Hij zal je beschermen
waarheen je ook gaat

Refr.
Be strong (3x) in the
Lord and be strong for
the vic'try is yours

Heb vertrouwen in de Heer
en wees er zeker van
dat je zult slagen

Begroeting en inleiding
Welke zender je ook op zet, TV of radio, het gaat maar over
één ding: Corona. Dit virus treft de samenleving zoals nog
nooit een virus de samenleving zo wereldwijd heeft
getroffen.
De dreiging ervan is groot. Er is nog veel onzekerheid over.
Er is nog geen vaccin, nog geen geneesmiddel. Het virus
heeft niet bij iedereen dezelfde uitwerking. Jongeren zouden
niet ernstig getroffen worden. En wat zien we: er zijn
jongeren die wel levensgevaarlijk ziek worden. Het gevolg is,
dat heel veel mensen onder grote spanning leven. Het
openbare leven valt stil. Mensen durven niet meer bij elkaar
op bezoek.
Voor vele oudere en ook zieke mensen is het leven vooral
nog de moeite waard vanwege contacten met familie,
vanwege bezoeken die ze krijgen, vanwege de aandacht en
de zorg die ze ontvangen, moeten dat nu veelal ontberen.
Mensen leven in grote spanning. Ze sluiten zich veelal af,
gaan hamsteren zonder rekening te houden met anderen,
die ook moeten leven. Voedselbanken kunnen hun diensten
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niet langer aanbieden. Voor allen geldt, dat gezamenlijk
ontspannen niet meer kan: geen sporten meer, geen
bezoeken aan theaters en concerten, geen gezellig shoppen
met een groep vriendinnen of met het gezin. Oma’s durven
hun (pasgeboren) kleinkinderen niet meer opzoeken. En dan
worden ook nog de kerkdiensten gestopt, waar vele mensen
zo vaak veel steun opdoen. Er wordt toch altijd gezegd, dat
de eucharistie de levensader is voor de volgelingen van
Jezus? Maar er zijn geen eucharistievieringen meer met
deelnemende gelovigen. Hoe gaan wij daar mee om? Hoe
kunnen we nog bij God terecht?
We bevinden ons op de vierde zondag van de vastentijd.
Want ook al kunnen we dit niet samen vieren het blijft toch
de vierde zondag van de vastentijd. En Pasen nadert snel. En
ook daarvan is het duidelijk, dat we niet samen kunnen
komen om dat gezamenlijk te vieren in een kerkgebouw.
Maar laten we nu eerst stilstaan bij deze vierde zondag van
de vastentijd. Waar moeten we dan aan denken? Ogen en
oren zijn fundamenteel in ons mensenbestaan. Het zijn onze
communicatiemiddelen bij uitstek. Toch is aandachtig kijken
en luisteren allerminst vanzelfsprekend. Te vaak kijken en
horen we oppervlakkig. Werkelijk zien en aandachtig
luisteren is een kunst die je kan leren. Het evangelie vandaag
is een oefening in het onbevangen en met aandacht kijken
en luisteren naar God en naar de ander. Zoals de heilige
Benedictus het in zijn Regel zegt: 'Onze ogen geopend voor
het goddelijk licht, moeten wij met een aandachtig oor
luisteren naar wat Gods stem ons dagelijks toeroept.'
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Wat roept Hij ons nu in deze crisistijd toe? Luistert Hij wel
naar al die angstkreten, die opkomen in de monden van
zovelen? Waar zien we dat aan of hoe horen wij, dat Hij
werkelijk met ons begaan is en zich om ons bekommert? Nu
wij ons in deze situatie bevinden, is het niet echt een troost
te zeggen: Gods wegen zijn niet onze wegen.
Gaan we bij onszelf nu na of wij de gelegenheden benut
hebben, die ons gegeven waren om iets voor een ander te
betekenen. Mocht dat niet het geval zijn, vragen we dan om
vergiffenis. Vragen wij ook vergiffenis voor al diegenen, die
bewust misbruik maken van de situatie en anderen nog meer
angst bezorgen en in de problemen brengen. Dat zij inzien,
dat dit niet kan.
Gebed om vergeving
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen, dat ik gezondigd heb
in woord en gedachte,
in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld,
door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria,
altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
En wij bidden: Moge de almachtige God zich over ons
ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het
eeuwig leven. Amen
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Openingsgebed
God,
voor alle mensen die in nu zo sterk in angst en onzekerheid
leven, voor hen die gedwongen thuis zitten, voor hen die
graag zouden helpen maar het niet kunnen of niet mogen,
hebt Gij een helder en stralend licht ontstoken
in Jezus, de Mensenzoon, uw Veelgeliefde.
In dit uur vragen wij U:
geef ons oren die kunnen luisteren,
geef ons ogen die werkelijk zien,
geef ons een hart dat openstaat voor anderen,
een hart ook dat gelooft en het vermogen heeft om
daadwerkelijk lief te hebben,
iedere dag van ons leven,
tot de komst van uw rijk,
in eeuwigheid.
Amen.
De 2e lezing is uit de brief van de heilige apostel Paulus aan
de christenen van Efeze, 5, 8-14.
Broeders en zusters, Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht
door uw gemeenschap met de Heer. Leeft dan ook als
kinderen van het licht. De vrucht van het licht kan alleen maar
zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid. Tracht te ontdekken
wat de Heer behaagt. Neemt geen deel aan duistere en
onvruchtbare praktijken, brengt ze liever aan het licht. Wat die
mensen in het geheim doen is te schandelijk om er ook maar
over te spreken. Alles echter wat aan het licht wordt gebracht,
komt in het licht tot helderheid. En alles wat verhelderd wordt,
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is zelf 'licht' geworden. Zo zegt ook de hymne: Ontwaak,
slaper, sta op uit de dood en Christus' licht zal over u stralen.
Woord van de Heer. A: Wij danken God
♫ 1e tussenlied: Do something good (6)
With your weak-kneed ways Ondanks je slappe gewoontes
with your weak-kneed ways
ondanks je slappe gewoontes
try to do
moet je eens proberen
try to do something good (2x) iets goeds te verrichten
Where there’s hatred
Probeer waar haat is
try a little love this place
liefde te zaaien
Where there’s sadness
waar verdriet is
try a little happiness
vreugde te brengen
Where there’s sadness
waar droefenis heerst
try a little kindness
vriendelijkheid te tonen
Where there’s seclusion
en waar men buitengesloten is
try a little peace
de vrede te herstellen
Give your brother a smile
Schenk je medemens een lach
as you’re passing by
als je voorbij loopt
Try to do
Probeer eens
try to do something good
iets goeds te doen
Say a kind word to
Geef een vriendelijk woord
one you’re passing by
aan wie je tegenkomt
Try to do
Probeer eens
try to do something good
iets goeds tot stand te brengen
Try to do
Probeer dan toch
try to do something good
iets goeds te doen
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Evangelielezing: Johannes, 9, 1-41
In die tijd zag Jezus in het voorbijgaan een man die blind was
van zijn geboorte af. Zijn leerlingen vroegen Hem: Rabbi, wie
heeft gezondigd, hijzelf of zijn ouders, dat hij blind geboren
werd? Jezus antwoordde: Noch hij, noch zijn ouders hebben
gezondigd, maar de werken Gods moeten in hem openbaar
worden. Wij moeten de werken van Hem die Mij gezonden
heeft verrichten zolang het dag is. Er komt een nacht en dan
kan niemand werken. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het
licht der wereld. Toen Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de
grond, maakte met het speeksel slijk, bestreek daarmee de
ogen van de man en zei tot hem: Ga u wassen in de vijver van
Siloam, - wat betekent: gezondene. Hij ging ernaar toe, waste
zich en kwam er ziende vandaan. Zijn buren nu en degenen die
hem vroeger hadden zien bedelen, zeiden: Is dat niet de man,
die zat te bedelen? Sommigen zeiden: Inderdaad, hij is het.
Anderen: Neen, hij lijkt alleen maar op hem. Hijzelf zei: Ik ben
het. Toen vroegen ze hem: Hoe zijn dan uw ogen geopend? Hij
antwoordde: De man die Jezus heet, maakte slijk, bestreek
daarmee mijn ogen en zei tot mij: Ga naar de Siloam en was u.
Ik ben dus gegaan, waste mij en kon zien. Ze vroegen hem
toen: Waar is die man? Hij zei: Ik weet het niet. Men bracht nu
de man die blind geweest was bij de Farizeeën; de dag waarop
Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen geopend, was namelijk
een sabbat. Ook de Farizeeën vroegen hem dus, hoe hij het
gezicht herkregen had. Hij zei hun: De man die Jezus heet,
deed slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie. Toen zeiden
sommige Farizeeën: Die man komt niet van God, want Hij
onderhoudt de sabbat niet. Anderen zeiden:
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Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen doen? Zo was
er verdeeldheid onder hen. Zij richtten zich opnieuw tot de
blinde en vroegen: Wat zegt gijzelf van Hem, daar Hij u toch de
ogen geopend heeft? Hij antwoordde: Het is een profeet. De
Joden wilden niet van hem aannemen, dat hij blind was
geweest en het gezicht herkregen had, eer zij de ouders van de
genezene hadden laten komen. Zij stelden hun toen de vraag:
Is dit uw zoon, die volgens uw zeggen blind geboren is? Hoe
kan hij dan nu zien? Zijn ouders antwoordden: Wij weten, dat
dit onze zoon is en dat hij blind is geboren, maar hoe hij nu
zien kan, weten we niet; of wie zijn ogen geopend heeft, wij
weten het niet. Vraagt het hemzelf, hij is oud genoeg en zal
zelf zijn woord wel doen. Zijn ouders zeiden dit omdat zij bang
waren voor de Joden, want de Joden hadden reeds
afgesproken dat alwie Hem als Messias beleed, uit de
synagoge gebannen zou worden. Daarom zeiden zijn ouders:
Hij is oud genoeg, vraagt het hemzelf. Voor de tweede maal
riepen de Farizeeën nu de man die blind was geweest, bij zich
en zeiden hem: Geef eer aan God. Wij weten dat die man die
Jezus heet, een zondaar is. Hij echter antwoordde: Of Hij een
zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik wel: dat ik blind was
en nu zie. Daarop vroegen zij hem wederom: Wat heeft Hij met
u gedaan? Hoe heeft Hij uw ogen geopend? Hij antwoordde:
Dat heb ik al verteld, maar gij hebt niet geluisterd. Waarom
wilt gij het opnieuw horen? Wilt ook gij soms leerlingen van
Hem worden? Toen zeiden zij smalend tot hem: Gij zijt een
leerling van die man, wij zijn leerlingen van Mozes. Wij weten
dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten we
niet waar Hij vandaan is. De man gaf hun ten antwoord: Dit is
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toch wel wonderlijk, dat gij niet weet vanwaar Hij is; en Hij
heeft mij nog wel de ogen geopend. Wij weten dat God niet
naar zondaars luistert, maar als iemand godvrezend is en zijn
wil doet, dan luistert Hij naar zo iemand. Nooit in der
eeuwigheid heeft men gehoord, dat iemand de ogen van een
blindgeborene heeft geopend. Als deze man niet van God
kwam, had Hij zo iets nooit kunnen doen. Zij voegden hem
toe: In zonden zijt ge geboren, zo groot als ge zijt, en gij wilt
ons de les lezen? Toen wierpen ze hem buiten. Jezus vernam
dat men hem buitengeworpen had en toen Hij hem aantrof,
zei Hij: Gelooft ge in de Mensenzoon? Hij antwoordde: Wie is
dat, Heer? Dan zal ik in Hem geloven. Jezus zei hem: Gij ziet
Hem, het is Degene die met u spreekt. Toen zei hij: Ik geloof,
Heer. En hij wierp zich voor Hem neer. En Jezus sprak: Tot een
oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat de niet-zienden
zouden zien en de zienden blind worden. Enkele Farizeeën die
bij Hem stonden, hoorden dit en zeiden tot Hem: Zijn ook wij
soms blind? Jezus antwoordde: Als gij blind waart, zoudt gij
geen zonde hebben, maar nu gij zegt: wij zien, blijft uw zonde.
Gebed van de gelovigen - voorbede
Broeders en zusters,
omdat God niet let op het uiterlijk,
maar kijkt naar het hart van de mens,
willen wij met een oprecht hart tot Hem bidden.
Voor allen die werken in de gezondheidszorg: dat zij door
liefde, toewijding en aandacht, moed en vertrouwen
schenken aan zieken die wanhopig of bedroefd zijn om hun
situatie. Laat ons bidden…
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Voor allen die getroffen zijn door het Coronavirus
en voor allen die ernstig ziek zijn,
dat zij de hoop niet verliezen
en vol overtuiging meewerken aan hun genezing.
Laat ons bidden…
Voor de regeringen van alle landen:
dat zij rechtvaardige wetten zullen maken en in zullen
grijpen
en daarbij de gewetens van allen tracht te respecteren. Laat
ons bidden…
Voor ons allen die met de ogen van het geloof
Christus zien als de Mensenzoon:
dat wij volharden in geloof,
ook bij onbegrip en tegenwerking. Laat ons bidden…
Voor onze overleden broeders en zusters,
in het bijzonder voor hen
die ons dierbaar waren en voor hen die gestorven zijn
vanwege het Corona virus:
dat het huis van de Heer voorgoed hun thuis mag zijn. Laat
ons bidden…
Hier volgen de intenties van de gelovige gemeenschap...
Almachtige en goede God,
Gij ziet niet zoals een mens ziet,
maar kijkt naar het hart.
Wij bidden U, zie naar ons geloof,
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waardoor wij van de duisternis
zijn overgegaan naar het licht.
Help ons vruchten voort te brengen
van goedheid, gerechtigheid en waarheid.
Door Christus onze Heer. Amen
Sometimes when I pray (55)
You ask me if I love You
U vraagt of ik van U houd en ik
and I choke on my reply
heb moeite met mijn antwoord
I’d rather answer honestly
Ik antwoord liever eerlijk dan U
than mislead You with a lie
met een leugen te misleiden
And who am Ito judge You
Wie ben ik om U te beoordelen
on what You say or do,
op wat U zegt of doet,
I’m only just beginning
Ik begin U nog maar net
to see the real you
echt te leren kennen
And somtimes when I pray
En soms als ik bid, weet ik
I don’t know what to say
niet goed wat ik moet zeggen
and I have to close my eyes
ik doe mijn ogen dicht
and hide
en verstop mijzelf
I wanna hold You tillI die
Ik wil U vasthouden tot ik sterf
Your love is making me shy
Uw liefde maakt mij verlegen
I wanna hold You
Ik wil U vasthouden
till the fear in me subsides
totdat de angst in mij bedaart
Believe with all its strategy
Hoe te geloven
leaves me batteling with my pride, is soms een strijd voor mij,
but through the insecurity
maar door mijn onzekerheid
I look for you my guide
zoek ik naar U mijn gids
I am just another human
Ik ben maar een gewoon mens
still searching for the way
op zoek naar de goede weg
12

For every man or woman
Your love will always stay
At times I’d like to leave you
and don’t know where to go
At times I’d like to love You
and don’t how to show

Voor iedere man of vrouw
zal Uw liefde altijd blijven
Soms wil ik U verlaten
maar waarheen moet ik gaan?
Soms wil ik van U houden maar
weet niet hoe ik het moet tonen

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. Amen.
Vredewens
God uit liefde,
wanneer wij het nieuws volgen,
lijkt veel verloren te gaan van het ideaal
van de schepping.
Veel lijkt verloren te gaan in mensen.
Mensen lijken nu zelfs hun hoop verloren te hebben.
Uw liefde voor ons echter blijft.
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U laat de weg terug altijd open
- de weg die gaat via inkeer.
Het evangelie van vandaag heeft ons zelfs in deze tijd van
grote crisis
ons hoop en moed gegeven
omdat het ons toonde, dat voor God niets onmogelijk is
en wij er zelfs op mogen vertrouwen,
dat wij het licht kunnen zien in
de meest donkere tijden.
Moge het voorbeeld van Jezus en
de inspiratie van uw Geest ons
doen voortgaan op Uw weg en
moge dat leiden tot een leven in vrede,
een leven uit vrede.
Moge die vrede altijd met u zijn.
Somewhere out there (53)
Somewhere out there
Ergens buiten, in het
beneath the pale moonlight
zachte licht van de maan,
someone’s thinking of me
denkt iemand aan mij
and loving me tonight
en houdt van mij
Somewhere out there
Ergens buiten
someone’s saying a prayer
is er iemand die bidt
that we’ll find one another
dat wij elkaar zullen vinden
in that big somewhere out there daarbuiten in dat grote ‘ergens’
And even though I know
En hoewel ik weet hoe ver
how very far apart we are
we van elkaar verwijderd zijn
it helps to think we might be helpt het om te denken dat we
wishing on the same bright star misschien dezelfde wens doen
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And when the night wind starts to

En wanneer de
avondwind een
sing a lonesome lullaby
eenzaam liedje begint te zingen
it helps to think we’re sleeping helpt het om te denken dat we
underneath the same big sky slapen onder dezelfde hemel
Somewhere out there
Ergens buiten, als liefde
if love can see us through
ons er doorheen helpt,
there we’ll be together
daar zullen we samen zijn,
somewhere out there
ergens daarbuiten
out where dreams come true waar dromen uitkomen
Slotgebed
God, Gij die ons ziet, niet naar het uiterlijk,
maar naar wie wij ten diepste zijn.
Wij danken U voor het levenslicht
dat Gij ons met onze geboorte hebt gegeven.
Help ons mensen te zijn die op U gelijken,
die oog en oor hebben voor de ander,
die gerechtigheid zoeken, vrede stichten,
en bekommerd zijn om andermans geluk.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.
Zegen
Wij waren even stil in Jezus Naam
en hebben mogen luisteren naar zijn Woord,
dat ons liet zien met nieuwe ogen
en het Woord zo liet verstaan,
dat wij uitgenodigd worden met aandacht te luisteren naar
onze naaste
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Zo mogen wij gaan van de duisternis naar het Licht.
Het zijn toch weer hoopvolle woorden;
Moge ze ons steun geven op onze weg naar Pasen en
steun voor ons leven van alle dag.
Moge Gods zegen u helpen: De Vader, de Zoon en de H. Geest.
Amen
EEN MENS TE ZIJN OP AARDE
Een mens te zijn op aarde,
is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde
is leven van de wind.
De bomen hebben wortels,
de bomen mogen stevig staan,
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.
De vossen hebben holen,
de mensen weten weg nog steg
zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen
maar wie is onze weg?
De mensen hebben zorgen,
het brood is duur, het lichaam zwaar
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.
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Laat het weten
Ik loop hier niet zo maar weg,
dit heb ik nooit geweten
Er wordt hier iets nieuws gezegd,
dit mag ik niet vergeten
Wie zingt kan niet dicteren,
wie lacht geeft geen bevel
Wie danst kan niet marcheren,
maar vertellen kan hij wel
Laat het weten, blijf het zeggen,
het verhaal van vrede is:
Het geloof in hoop en liefde
is het licht in duisternis
Laat het weten, blijf het zeggen,
het verhaal van vrede is:
Het geloof in hoop en liefde
is het licht in duisternis
We houden gevoel paraat,
liefde in plaats van haten
Liefde draait nooit om een eenling,
liefde komt niet op bevel
Liefde is geen loze onzin,
liefde is een samenspel
Laat het weten, blijf het zeggen,
het verhaal van vrede is:
Het geloof in hoop en liefde
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is het licht in duisternis
Laat het weten, blijf het zeggen,
het verhaal van vrede is:
Het geloof in hoop en liefde
is het licht in duisternis
Bij geboorte hoort geen rouw meer,
waar de dood was is een kind
Bij een welkom hoort geen afkeer,
’t nieuwe leven overwint
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