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Thema van deze viering: ‘Effata’, zei Jezus, ‘Ga 
open’.  Stel je open voor de Blijde Boodschap. 
 

Intredelied: Handen heb je om te geven. (Seeveringakoor) 
 

Verwelkoming 
 
Priester: Welkom iedereen. Geniet van een momentje rust op deze 
drukke kermiszondag. Geniet van de teksten, de muziek, het gevoel 
hier samen te mogen en te kunnen zijn.  Hoorapparaten bestonden 
niet in Jezus tijd. Wie niet hoorde, kon ook niet leren praten. Die 
mensen geraakten aan de rand van de maatschappij. Gelukkig had de 
doofstomme een medemens die hem bij Jezus bracht in de hoop dat 
die hem zou genezen. ‘Effata’, zei Jezus, ‘ga open’. Voor die man 
ging de wereld open. Tot ons zegt Jezus: ‘Stel je open voor de Blijde 
Boodschap en toon dat aan de buitenwereld’. Durven wij dat nog? 
Laten we het proberen en beginnen we deze viering met het 
kruisteken:  
 
Samen: in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.   
Amen 
 

Schuldbelijdenis 
 
Priester: Vergeving vragen is even halt houden op je levensweg. Het 
is achterom kijken en zien waar we fout waren. Het is in het reine 
komen met onszelf en frisse moed opdoen om verder te gaan. Bidden 
we tot God en vragen we Hem en elkaar om een deugddoende 
vergeving. 
 
L: Hoe dikwijls beloven we iets aan een ander: ‘Je mag op me 
rekenen! Ik zal er zijn! Ik zal dat doen voor jou!’  
Als het alleen bij een belofte bleef maar niet uitgevoerd werd 
vragen wij om vergeving. Heer, ontferm U over ons. 
 
Samen: Heer, ontferm U over ons. 
 
L: Elkaar liefhebben zoals Jezus deed, we vinden het mooi maar 
we beseffen dat we weinig moeite doen voor de ander en zoveel 
aan onszelf denken.  Christus ontferm U over ons. 
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Samen: Christus, ontferm U over ons. 
 
L: Wij beweren te geloven maar doen onze naam als christen 
weinig eer aan omdat we niet bereid zijn ernaar te leven.  Heer 
ontferm U over ons.   
 
Samen: Heer, ontferm U over ons. 
 
 

Priester: De Vader kent ons zoals we zijn en schenkt ons telkens 
weer vergeving. Laten we vanaf nu onze beloften houden, elkaar 
liefhebben en durven tonen dat we christen zijn. 
 
Openingsgebed 
 

Priester: God, bijna elke dag ervaren we hoe moeilijk het is open te 
staan voor een ander, de ander te verstaan en nabij te zijn.  We weten 
dat we geremd zijn in het uitspreken wat ons bezig houdt.  
Daarom bidden we samen: 
 
Samen: Bevrijd ons van die dovemansoren, van die 
dovemansgesprekken, van die beelden zonder klank…  
Leer ons onze ogen en oren te openen en te kijken en te luisteren 
met een liefdevol hart. Dat vragen wij, in naam van Jezus, Uw 
Zoon. Amen. 
 
Gloria: Kom en zing nu allen, jubel voor de Heer. (Seeveringakoor) 
  
Eerste Lezing uit de profeet Jesaja. 
 
L: Zeg tegen iedereen die radeloos is: houd moed, wees niet 
bang, hier is Uw God. Hij brengt de wraak mee, de goddelijke 
vergelding. Hij komt u redden. Dan worden de ogen van de 
blinden geopend en de oren van de doven geopend. Dan danst 
de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme. En 
water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land. Het 
verschroeide land wordt een meer, de dorstige grond een 
waterrijke fontein. 
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Tussenzang: Ga, draag de boodschap uit. (Seeveringakoor) 
 
Priester: De Heer zal bij U zijn. 
 
Samen: De Heer zal U bewaren. 
 
Priester: Evangelielezing uit Marcus 7,31-37.  
Jezus trok weer uit het gebied van Tyrus en ging via Sidon naar het 
meer van Galilea. Ze brachten Hem iemand die doof was en moeilijk 
sprak en ze drongen er bij Jezus op aan hem de hand op te leggen. 
Hij nam hem uit de menigte apart, stak zijn vingers in zijn oren en  
raakte zijn tong aan, en Hij keek op naar de hemel en zuchtte en zei 
tegen hem: ‘Effata’, wat betekent: ‘Ga open’. Meteen gingen zijn oren 
open en zijn tongriem was los en hij sprak normaal. Hij gebood hem 
om het aan niemand te zeggen. Maar hoe meer hij dat deed, des te 
meer gingen ze het rondvertellen. De volgelingen werden steeds 
geestdriftiger en zeiden: ‘Geweldig wat Hij allemaal gedaan heeft. 
Doven laat Hij horen en stommen laat Hij spreken’.  
 
Homilie 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Samen: Ik geloof in God die met mensen op weg gaat, die van de 
mensen houdt, die mensen aan mensen toevertrouwt, die ons 
zijn Zoon gezonden heeft. 
 
Ik geloof in de verrezen Christus. Naar zijn voorbeeld moeten wij 
voor elkaar dienstbaar zijn. 
Ik geloof in Zijn droom, mensen gelukkig maken in een wereld 
van vriendschap en liefde voor elkaar. 
 
Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept. Hij schenkt ons aan 
elkaar als licht en hoop, als brood en wijn, als dank en vergeving. 
Hij roept ons op samen in de gemeenschap van de Kerk. 
Amen. 
 
 



 
 5.   

Voorbeden 
 
Priester: Bidden we om heil en genezing. 
 
L: Bidden we voor mensen die elkaar niet meer kunnen vinden, 
verwikkeld in een muurvast conflict. Dat zij opnieuw met elkaar 
leren spreken zonder dat de verwijten heen en weer vliegen.  Laat 
ons bidden. 
 
Samen: wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 
L: Bidden we voor hen die het voor de wind gaat. Dat zij oog 
hebben voor wat zin en diepgang geeft aan hun leven. Dat zij 
beseffen hoe bevoorrecht ze zijn als ze aan mensen met beperkte 
levenskansen nieuwe perspectieven mogen aanreiken. Laat ons 
bidden. 
 
Samen: wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 
L: Bidden we voor onszelf, voor elkaar, voor onze gezinnen, voor 
wie er alleen voor staat, voor onze zieken, onze ouderen en voor 
hen die rouwen om een verlies. Dat we met open oog, oor en hart 
in het leven zouden staan. Dat we ons creatief durven inzetten 
voor een samenleving zoals God die voor Zijn mensen heeft 
gedroomd.  Laat ons bidden. 
 
Samen: wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 
L: Laten wij ook voor onze doden bidden van wie we afscheid 
hebben genomen sedert de vorige kermis …  
Laat ons bidden. 
 
Samen: wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 
 
Priester: Jezus, genees ook ons opdat wij met open ogen, oren en 
hart goed mogen doen zoals Jezus onze Messias.  Daarom bidden wij 
nu het Weesgegroet. 
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Samen: Wees gegroet Maria, vol van genade … 
 
Offerandelied: Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden. 
(Seeveringakoor) 
 
Offerande 
 
Priester: God, met deze gaven beloven wij dat wij een nieuwe richting 
willen inslaan. De weg naar Uw rijk van liefde. Help ons verder op 
deze weg. Dan wordt onze wereld er een zoals Gij voor ons bedoeld 
hebt. 
 
Samen: Moge de Heer dit offer uit uw handen aannemen, tot lof 
en eer van Zijn naam, tot welzijn van ons en van heel Zijn heilige 
kerk. 
 
Groot dankgebed 
 
Priester: De heer zal bij u zijn. 
Samen: De Heer zal u bewaren. 
 
Priester: Verheft uw  hart. 
Samen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 
Priester: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Samen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Priester: God, wij danken U dat Gij een God van mensen zijt, dat wij 
U mogen noemen: onze God en onze Vader. Onze toekomst ligt in 
Uw handen, deze wereld gaat U ter harte. Gij hebt ons tot leven 
gewekt. Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat. Daarom prijzen wij 
Uw naam, Heer onze God en danken U. Het koor doet dat zingend 
met deze woorden 
 
Heilig: Sanctus Kyrie, Kyrie gloria. (Seeveringakoor) 
 
Priester: God onze Vader, wij vragen U zend over dit brood en deze 
wijn de kracht van uw Heilige Geest: dat zij voor ons het lichaam en 
bloed worden van Uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het 
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Paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de 
wereld bemind; nu gaf Hij hun het bewijs van zijn liefde tot het uiterste 
toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen 
opgeslagen naar U, God zijn almachtige Vader, de zegen 
uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met 
de woorden: Neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn 
lichaam dat voor u gegeven wordt. 
Zo nam Hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij 
sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan Zijn leerlingen 
en zei: Neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de 
beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn bloed dat 
voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de 
zonden.  Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 
 
Samen: Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood en wij belijden tot 
Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Priester: Nu wij hier samen zijn om zijn dood te gedenken, om zijn 
opstanding te belijden en zijn toekomst te vieren, verenigen we ons 
met gans de kerk, de paus van Rome en onze bisschop, en in 
verbondenheid met Onze Lieve Vrouw, de heilige moeder Anna en 
alle heiligen. Wij  betrekken daarin allen die door de dood van ons zijn 
heengegaan; familie en vrienden, allen van wie wij hopen dat zij leven 
bij U. Beziel ons met Uw Geest, dat wij elkaar bewaren en voorstuwen 
in de richting van menswaardigheid. Dat wij waakzaam zijn om de 
tekens van hoop te zien en dat wij zelf zo’n teken mogen worden.  
 
Samen: Wij bidden U Vader, beziel ons met Uw Geest. Dat wij 
vanuit Zijn inspiratie weten wat groeikracht heeft. Dat wij midden 
de ontmoediging de fantasie bewaren en wegen blijven vinden 
naar een nieuwe toekomst. Dat onze hand niet slaat, dat onze 
mond niet verraadt. Dat wij niet die mensen vergeten die op ons 
rekenen. Zij van wie wij houden en zij van wie wij nog niet 
genoeg houden. Dat wij hen niet vergeten die naast ons staan 
ons voorgaan en bemoedigen, en hen met wie we samen op weg 
zijn.  Amen. 
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Onze Vader 
 

Priester: Laat ons samen het gebed bidden dat Jezus ons leerde. 
 
Samen: Onze vader, die in de hemel zijt … 
 
Vredeswens  
 
Priester: God, leer ons dromen van een betere wereld. Een 
wereld zonder oorlog, zonder vluchtelingen, zonder daklozen, 
zonder werklozen, zonder eenzamen. Laat ons met open ogen en 
oren de werkelijkheid zien en ons inzetten om die droom te 
verwezenlijken. De vrede van de Heer zij altijd met u.  
 
Samen: en met Uw Geest. 
 
Priester: Wensen wij elkaar die vrede toe. 
 
Lam Gods: Ik wens je vrede van God. (Seeveringakoor)    
 
Communie 
 
Priester: In brood en wijn is het Jezus zelf die tot ons komt. Wie eet 
van dit brood, zegt Jezus, deelt het volle leven met Mij. Gelukkig gij 
die uitgenodigd wordt aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods 
dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
Samen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar 
spreek en ik zal gezond worden. 
 
Communielied: Mijn God als dat eens kon.  (Seeveringakoor) 
 
L: Bezinning, tekst van Marcel Verhelst 
 
Hier zijn we weer God en noemen U bij uw naam: onze Vader. Gij 
roept ons op en brengt ons samen om een nieuw begin met ons 
te maken. Laat ons uw wereld en de mensen zien met onze liefste 
ogen. Laat ons luisteren naar al wie er nood aan heeft met onze 
beste oren. Laat ons de handen uit de mouwen steken om weg te 
nemen alles wat onze liefdesblik verhindert of verblindt. 
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Richt onze voeten naar al wie het nodig heeft uw liefde nog 
sterker te voelen. Zet ons aan het werk om iets te betekenen voor 
uw mensen en om een teken te zijn van uw wereld, uw Rijk dat 
komen zal. 
  
Priester: In de kapel wordt voor iedereen een kaarsje ontstoken. 
In het mandje kunt u een vrij bedrag geven voor de kaarsjes, de 
kosten van de boekjes, het huren van de geluidsversterking en de 
vergoeding van het koor, waarvoor dank. Neem het boekje mee als 
aandenken. Luisteren we nu naar het lied van Moeder Anna, daarna 
volgt nog het slotgebed en de zegen. 
 
Heilige Moeder Anna. (Seeveringakoor) 
 

Slotgebed 
 

Priester: Soms zijn wij blind en doof voor de zorgen en het 
verdriet van de mensen rondom ons. We vinden geen passende 
woorden om medemensen te bemoedigen en te troosten. Laat 
Jezus ons dan aanraken en zijn liefde in ons binnenste doen 
openbloeien. Laat Hem ons toefluisteren: ‘Effata’, ga open zodat 
wij met meer overtuiging echt christen durven zijn.  
Effata: open je ogen, je oren, je mond maar open vooral je hart 
voor de Heer. Hij die ons zendt en zegent de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest. 
 
Samen: Amen. 
 

 
Wie in de loop van het jaar kaarsjes wil laten branden 

in de kapel bij het beeld van de Heilige Anna, kan hiervoor 
aanbellen bij en afspreken met de familie Mouton-Debergh. 

Roland en Ivonne die de sleutel hebben van de kapel willen je 
graag helpen. Landuitstraat 6a Eke, 09/3854459. 

Ook overlijdens van mensen uit de wijk kunnen hier 
medegedeeld worden, zo vergeten wij niemand bij de volgende 

viering. 
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Alleen het grote Heilig Annabeeld wacht nu nog op 
restauratie, het Gemeentebestuur is met dit dossier 
bezig.   
 
 
Met dank aan de voorganger,   het Seeveringakoor, 
het feestcomité en allen die aan deze viering 
hebben meegewerkt. 
 
 

Met dank aan alle aanwezigen.  Door uw 
aanwezigheid en uw milde steun kan deze traditie 
van samen bidden hier bij St.-Anna in ere 
gehouden worden. 
 

 
Aan iedereen wel thuis en nog een fijne avond. 
Met dank aan het feestcomité Landuit vzw en de 
vzw De Landuiters voor het kermisprogramma! 
 
 
Het Schoolke van Landuit, steenweg 246, is onze 
nieuwe ontmoetingsplek in de wijk. Iedere 
vrijdagavond en iedere zondagnamiddag  ben je er 
welkom. Tot ziens in ’t Schoolke.   
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Wie gaat en zoekt, ontmoet reisgenoten. 
Hoort verhalen van zij die ook gingen. 
In die verhalen echoot een stem van ver.  
Die Stem noemt je bij naam. Jij moet jouw weg gaan. 
De weg ontvouwt zich in jou. 
 
Je ondervindt op je weg dat er mensen zijn die je zien vanuit 
hun hart. Ze geven je moed, ze laten je voelen 
dat het goed is verder te trekken. 
Je ontdekt gaandeweg je weg. Je groeit in vertrouwen. 
 
De meest adembenemende reis wordt gaandeweg bezield. 
Succes op jouw tocht! 
 
 
De weg die je gaat zal niet altijd gelijk zijn. 
Blijf geloven in jezelf en de anderen, en blijf van hen houden. 
Wees iemand met enthousiasme en doorzetting die helemaal 
kiest voor de anderen en valt het niet altijd mee, 
ben je moe of word je ontmoedigd 
en voel je het verlangen om je aan de kant te zetten, 
let dan op want er komt Iemand voorbij, 
Hij vraagt  je misschien te drinken.  Geef het Hem, al is het de 
laatste druppel die je hebt en luister … 
Luister, als Hij het verhaal vertelt van de boeiende tocht die Hij 
maakt.  
Laat je hart weer warm maken, kijk diep in Zijn ogen, en ga dan 
samen verder op weg. 
Doe het al zingend, en je lied wordt een lied van hoop. 
Want je moet weten dat de mensen maar blijven geloven in het 
leven, zolang als er jonge mensen zijn die iets om anderen 
geven en voor anderen een thuis willen zijn. 
Laat de kleur van de regenboog je inspireren want daarachter 
leeft een God, die om jou en de mensen geeft.  
Begeef je op weg en je zal gelukkig zijn. 
Het ga je goed! 
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De jaarlijkse viering aan de kapel van de H.-Anna was destijds 
een familie-gebeuren waar jonge moeders hun kinderen lieten 
zegenen. 
Later kwam er ook een eucharistieviering bij; zoals het nu nog 
altijd gevierd wordt. De kinderzegening en de processie van de 
H.-Anna met de schoolkinderen verwaterde en verdween … 
 
De H.-Anna, die haar feestdag op 26 juli heeft, is de moeder van 
de Maagd Maria, op haar beurt moeder van Jezus. De H.-Anna 
is de patrones van aanstaande moeders, ze wordt aangeroepen 
tegen een moeilijke zwangerschap, voor een goed huwelijk, 
liefde, echtelijke vruchtbaarheid en bij de opvoeding van 
kinderen.  De H.-Anna wordt zelden alleen afgebeeld, meestal 
met haar jonge dochter Maria met haar Christuskind, ook wel 
St.-Anna-te-Drieën genoemd, zoals hier in onze kapel. 


