
Onvermoeibare voeten om je eigen levensweg te stappen 
en om de mens die jou verwacht te bezoeken. 
 
Stralende ogen om het mooie in de Schepping te zien 
en om de Heer in de mens naast je te ontmoeten. 
 
Open handen om wat mensen je in vertrouwen bieden 
te ontvangen en je eigen overvloed te delen. 
 
Een glimlach om je grote en kleine zorgen te relativeren  
en wie stil langs de weg blijft zitten aan te moedigen. 
 
Een kloppend hart om biddend te danken 
in de geborgenheid van de Heer,  
een hart, ruim genoeg voor wie er even wil schuilen. 

 
Gebed 

 
Liefdevolle God, 
waar wij elkanders broosheid helpen dragen 
en de uitgestoten mens ontvangen, komt Gijzelf bij ons te gast. 
Wij bidden U: geef dat niemand door ons toedoen  
getekend of vereenzaamd door het leven gaat. 
Dit vragen wij U omwille van ieders welzijn. Amen. 
 

Zegen 
 
Jezus geneest mensen van alles wat hen onvrij maakt  
en neemt hen opnieuw op in de gemeenschap.  
We worden gezonden om Jezus na te volgen  
in zijn aandacht en helende zorg voor mensen.  
Daartoe wil God ons zegenen en kracht geven,  
Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. 

 
6de zondag door het jaar 

 
Kruisteken 

 
Moge God ons zegenen in de naam van de Vader, de Zoon en de 
H. Geest. Amen 
 

Inleiding 
 
Voor ons mensen van de 21ste eeuw lijkt dit ondenkbaar, maar in 
de joodse samenleving werd melaatsheid beschouwd als een 
straf van God voor een zondaar. Melaatsen werden direct  
uitgesloten uit de gemeenschap.   
 
Dit horen we in de eerste lezing uit het boek van de Wet. In het 
evangelie van vandaag horen we hoe Jezus die wet doorbreekt.  
 
Hij geneest een melaatse en geeft hem zijn waardigheid als 
mens terug. De zieke wordt uit zijn afzondering bevrijd en mag 
er weer bij horen. Zo toont Jezus dat Hij gekomen is om mensen 
te bevrijden van alles wat hun diepste levensvreugde  
belemmert.  

 
Gebed 

 
God en Vader, in Jezus bent u onder ons gekomen, 
om mensen vrij te maken en te genezen.  
Raak ons hart dat wij zoals Jezus 
geraakt worden door het lijden van mensen 
en hen welkom heten in onze gemeenschap. 
We vragen het u door Jezus Christus, Uw zoon, 
onze broeder. Amen   
 



1ste lezing Leviticus 13,1-2. 45-46 
 
Eeuwenlang kregen melaatsen het verbod om contact te houden met hun familie en  
omgeving. De joden aanzagen deze ziekte als een straf van God voor een zware zonde. De 
zieke werd niet alleen sociaal uitgesloten maar ook uit de geloofsgemeenschap gezet. 
 
De Heer sprak tot Mozes en Aäron : 
“Als iemand een gezwel, uitslag of vlek heeft op zijn huid 
en lijkt op melaatsheid, 
dan moet men hem naar de priester brengen, 
naar Aäron of een van zijn zonen . 
Wanneer die vaststelt dat het inderdaad melaatsheid is, 
moet hij hem onrein verklaren . 
Iemand die melaats is, moet met gescheurde kleren rondlopen 
en zijn haar los laten hangen . 
Hij moet zijn baard bedekt houden en roepen :‘ Onrein ! Onrein!‘ 
Zolang de ziekte duurt, is hij onrein . 
Hij moet alleen wonen en buiten het tentenkamp verblijven . “ 
 

Evangelie ( Marcus. 1, 40-45 ) 
 
In die tijd ging Jezus op weg en trok door Galilea . 
En zie, een melaatse kwam naar Hem toe, 
viel op zijn knieën en smeekte : 
“Als Gij wilt, kunt Gij mij genezen .” 
Volmedelijden stak Jezus zijn hand uit, 
raakte hem aan en zei : 
“Ik wil het . Word weer gezond .” 
En terstond verdween de melaatsheid en hij was genezen . 
Jezus stuurde hem onmiddellijk weg 
en zei op strenge toon : 
“Zie dat ge hierover nooit met iemand spreekt . 
Ga u nu aan de priester laten zien 
en breng voor uw genezing 
het offer dat Mozes heeft bepaald . 
Dan hebben de mensen een bewijs van uw genezing .” 
Maar de man was nauwelijks op weg 
of hij begon overal rond te bazuinen 
wat er gebeurd was . 
Daarom kon Jezus niet langer openlijk 
in de stad verschijnen . 
Hij hield zich buiten de steden, 
op plaatsen waar Hij alleen was, 
Maar de mensen bleven van overal naar Hem komen . 
 

Voorbeden 
 
Voor mensen die zich afgeschreven en uitgesloten voelen  
door ziekte, door hun afkomst of hun verleden.  
Dat zij medemensen mogen ontmoeten  
die zoals Jezus bewogen worden door hun verhaal,  
hen aandacht geven en opnemen in hun vriendenkring.  
Laten we bidden 
 
Voor alle mensen die, beroepshalve of als vrijwilliger,  
zorg dragen voor zieke mensen  
of voor mensen die pech hebben in het leven.  
Dat zij met veel geduld en liefde omgaan  
met de mensen die hen zijn toevertrouwd.  
Laten we bidden 
 
Voor ons allen. Dat wij te allen tijde mensen mogen zijn 
die mensen in nood van mens-tot-mens nabij willen zijn. 
Laten wij bidden… 
 
Voor al onze persoonlijke intenties willen we bidden 
Laten wij 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 na de communie 
 
God geve je  
 
sterke schouders om de zorgen van mensen te dragen 
en hun pijn te ondersteunen. 
 
Alerte oren om de roepstem van je hart te horen  
en om de noden van je buren te herkennen. 
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