
hoe klein en kwetsbaar je ook bent. 
De ervaring opnieuw mee te tellen  
en een nieuwe kans te krijgen. 
Goed nieuws is een goddelijke ervaring  
die gebeurt als mensen ze elkaar in Gods naam geven. 
 
Carlos Desoete 
 

Gebed 
 
God en Vader, 
de bevrijdende woorden en daden van uw zoon Jezus, 
gaven de mensen hoop en vreugde. 
In Hem zien ook wij Uw goedheid en Uw zorg, 
opdat alle mensen vrij kunnen leven. 
Geef ons uw kracht, dat we in het spoor van Jezus 
meewerken aan vrede en geluk voor elk mens. 
We vragen het door Christus, Uw zoon en onze broeder  
die al weldoende rondging. Amen 

 
Zending en zegen 

 
De mensen in de synagoge van Kafarnaüm  
hadden nog nooit iemand zo horen spreken zoals Jezus.  
In Hem mochten zij Gods liefde ervaren die vrij maakt.  
 
We mogen die bevrijdende boodschap ook aan andere mensen 
door geven en zelf ook concreet te maken onze woorden en  
daden. God wil ons daarvoor zijn Kracht geven  
en ons zegenen als Vader,  Zoon en heilige Geest. Amen. 
 
 
 

 
 

4de zondag door het jaar 
 

Kruisteken 
 
In de naam van God die we mogen noemen  
Vader, Zoon en H. Geest. Amen 
 

Welkom en inleiding 
 
Elke tijd opnieuw heeft God profeten gezonden die tegen de 
stroom in durven gaan en oproepen om vrije mensen te worden,  
die Gods droom concreet maken. Mozes was zo’n profeet.  
 
Het nieuwe van Jezus’ optreden, waardoor Hij mensen  
aanspreekt, ligt in de manier, waarop Hij zijn eigen woorden in 
daden omzet. Dat doet Hem spreken met gezag. 

 
Gebed 

 
God en Vader, 
wij willen ons te laten raken door Jezus’ 
bevrijdend spreken en handelen. 
Open ons hart om te zien waar wij mensen 
kunnen helpen om vrij en gelukkig te leven. 
Help ons om zelf vrij te worden van alles  
wat ons terugplooit op onszelf. 
We vragen het u door Jezus Christus 
 

1ste lezing  Deuteronomium 18, 15-20 
 
In de woestijn kregen de joden Gods woord te horen  
door bemiddeling van Mozes.  



In die dagen sprak Mozes tot het volk en zei : 
“Wanneer gij het land binnentrekt dat de Heer, uw God, u 
schenkt, moet gij Hem onvoorwaardelijk trouw zijn . 
Gij moet luisteren naar de profeet die God, uw Heer, u zal  
Zenden: iemand uit uw eigen volk, een profeet zoals ik . 
Dat was toch uw verlangen. Toen gij bij de berg Horeb bijeen 
waart, hebt gij gezegd: ‘Wij willen de stem van de Heer, onze 
God, niet meer horen en dat geweldig vuur niet langer, anders is 
het met ons gedaan .’  
Daarop heeft de Heer tot mij gezegd: ‘Zij hebben gelijk . 
Ik zal niet meer rechtstreeks tot hen spreken . 
Uit hun midden zal Ik iemand zenden, een profeet zoals gij . 
Ik leg hem mijn woorden in de mond en hij zal het volk alles 
meedelen wat Ik hem opdraag . 
Wie hem niet aanvaardt als mijn woordvoerder 
of wie niet naar hem luistert, zal Ik ter verantwoording roepen . 
En iemand die het aandurft in mijn naam te spreken 
zonder dat Ik hem opdracht heb gegeven, zal sterven . 
En hij die namens afgoden spreekt, verdient de doodstraf . 
 

Evangelie Mc 1, 21-28 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Marcus . 
 
In die tijd kwam Jezus met zijn leerlingen in Kafarnaüm, 
een stad aan het meer van Galilea . 
De eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge . 
Daar trad Hij als leraar op. En de mensen waren zeer onder de 
indruk van wat Hij allemaal leerde . 
Hij sprak in eigen naam, als iemand die iets te zeggen heeft, 
heel anders dan de schriftgeleerden.  
Nu was daar in hun synagoge juist een man die in de macht van 
een onreine geest was . Die zette een luide keel op en riep : 
“Waar bemoeit Gij U mee, Jezus van Nazaret ? 
Gij zijt gekomen om ons te vernietigen . 
Ik ken U, ik weet wie Gij zijt: De heilige van God .” 
Maar Jezus ging tegen hem in en zei: 
“Houd uw mond en vooruit : kom uit die man ! “ 
De onreine geest schudde hem over en weer 
en ging vreselijk tekeer, maar hij kwam uit die man . 
De mensen stonden er verwonderd bij. 
Zij vroegen zich af : “Wat is dat hier ? 
Een nieuwe leer van iemand die iets te zeggen heeft . 

Zelfs onreine geesten geeft Hij bevel en die doen wat Hij zegt .” 
En het nieuws verspreidde zich als een lopend vuur en algauw 
werd in heel de streek van Galilea over Hem gesproken . 
 

Voorbeden 
 
Jezus spreekt woorden die mensen hoop geven en vrij maken.  
Daarom willen we nu vol vertrouwen tot Hem bidden: 
 
Voor wie zich inzetten voor het geluk en welzijn van mensen. 
Voor wie zich laten aanspreken door de stem van profeten in  
onze tijd die hun vreugde en de hoop in het volgen van Christus 
concreet maken. Om kracht en volharding voor ieder van hen.  
Laten we bidden 
 
Voor onszelf en alle christenen. Dat we leven vanuit de vreugde 
van het Evangelie en ons hart laten raken door Jezus’ boodschap  
in onze keuzes en aandacht voor medemensen.  
Laten we bidden 
 
Voor onze persoonlijke intenties willen we bidden. 
 

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. 

 
Bezinning 

 
Goed nieuws moet je niet alleen horen  
je moet het aan de lijve ondervinden. 
Goed nieuws zijn mensen  
die aan elkaar goede ervaringen geven. 
De ervaring er te mogen zijn, 
en op elk moment toekomst te hebben. 
De ervaring dat iemand je graag ziet, 
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