
Zondag 5 september 2021 

23e Zondag door het jaar 

  

‘Ga open’ 

Jezus trekt weer verder, naar het meer van Galilea. 

Mensen brengen een doofstomme man bij Hem. 

Dat betekent niet dat die meneer dom is,  

maar dat hij helemaal niets kan horen en ook niet praten kan. 

Dat is natuurlijk heel naar, want hoe kun je elkaar dan begrijpen? 

Om een beetje te snappen hoe dat is, doen we vandaag eerst een spelletje. 

Schrijf op een briefje waarvoor je dankbaar bent, en vouw dit dicht. 
Probeer nu om beurten om dit in maximaal één minuut met gebaren uit te beelden. 

 Wie kan het raden? 

Oef, dat was vast niet gemakkelijk. 
Als je in de tijd van Jezus doofstom was, was er geen knappe dokter om je te helpen. 

In het Evangelie lezen we dat de mensen Jezus smeken  
om de doofstomme man beter te maken. 

Wat zal Hij doen? 
 
 

Zijn jullie klaar voor het verhaal? 

Mag er nog een kaarsje aan? 



Allen:  In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. Amen 

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. 

           Marcus 7, 31-37 

Op een dag vertrok Jezus uit de streek van Tyrus.  

Hij ging langs Sidon naar het meer van Galilea.  

Zo kwam Hij midden in de streek van Dekapolis*.  

Men bracht iemand bij Hem die doofstom was 

en smeekte Hem, dat Hij deze de hand zou opleggen. 

Jezus nam hem mee buiten de kring van het volk.  

Hij stak zijn vingers in de oren van de man 

en met speeksel raakte Hij zijn tong aan.  

Toen richtte Hij zijn ogen naar de hemel.  

Hij zuchtte en zei tegen hem: 

Jezus:  "Effeta". 

Verteller:  Dat betekent: "Ga open".  

Onmiddellijk gingen zijn oren open.  

En ook zijn tongriem kwam los, zodat hij gewoon praatte. 

Hij verbood het aan iemand te vertellen.  

Maar hoe meer Hij het verbood, des te harder vertelden ze het rond. 

Ze waren helemaal buiten zichzelf van verbazing en riepen uit: 

Mensen: "Hij heeft alles goed gedaan. 

Hij laat doven horen en stommen laat Hij spreken". 

Verteller: Woord van de Heer. 

 Dekapolis is een groot gebied waarin tien dorpen/steden liggen.  

Daar wonen veel heidenen, mensen die niet geloven in de God van Israël.  

Ook voor hen is Jezus gekomen. Ook hen wil Hij helpen.  

 

 
 In gesprek 
Waarvoor kun jij je oren gebruiken?  

En wat doe je met je mond? 

‘Ga open’ zegt Jezus tegen de man.  
En de man kan weer horen en ook praten! 
‘Ga open’ zegt Jezus ook tegen ons.  
Wat bedoelt Hij daar toch mee? 
Op welke manier zijn wij wel eens doof of stom? 

 
  



 

https://www.youtube.com/watch?v=qaeThQFGVWM 

Om te bidden 
Lieve Jezus, soms ben ook ik doofstom. 
Doof voor uw woorden  
en doof voor als een ander mij iets vraagt. 
Stom omdat ik mijn mond houd   
terwijl ik met woorden iemand kan troosten. 
Open ook mijn oren en mijn mond,  
opdat ik deze goed zal gebruiken,  
voor U en voor mijn naaste. Amen. 

 

Zing je mee?    

‘Ga open’ zegt Jezus. Open je voor God en je naaste. Hoor en doe wat Jezus zegt. 

 Handen heb je om te geven 

1. Handen heb je om te geven, van je eigen overvloed 
En een hart om te vergeven, wat een ander jou misdoet 

Refrein Open je oren om te horen 
Open je hart voor iedereen 
Open je oren om te horen 
Open je hart voor iedereen 

2. Ogen heb je om te zoeken, naar wat mensen nog ontbreekt 
En een hart om uit te zeggen, wat een ander moed in spreekt 

3. Schouders heb je om te dragen, zorg en pijn van alleman 
En een hart om te aanvaarden, wat een ander beter kan 

4. Voeten heb je om te lopen, naar een mens die eenzaam is 
En een hart om waar te maken, dat geen mens een eiland is 

5. Oren heb je om te horen, naar de mens die vrede is 
En een hart om te geloven, in zijn God die liefde is 

Tip van de week 
De school gaat weer beginnen. Fijn om je klasgenootjes terug te zien, maar misschien ook 
even wennen aan al het nieuwe, aan de juf of meester. En ook al kun je horen en praten, 
toch durf je niet altijd te laten merken als je ergens mee zit. Dan is het fijn als iemand dat 
toch ziet en je wil helpen. Let deze week maar eens goed op of jij zonder dat iemand jou  
iets vraagt, iets voor een schoolgenootje kunt doen. Doe het zonder op te willen vallen. 

Blijf nog even in vakantiestemming en doe het spelletje ‘Hints’. Hierbij moet je woorden 
of zinnen uitbeelden die de ander moet raden. Bijvoorbeeld: ‘Handen wassen, vissen, 
kruipen, eten, schrijven, bidden, bloemen plukken …’ Verzin je er nog meer? Veel plezier!  

https://www.youtube.com/watch?v=qaeThQFGVWM

