
DERDE ZONDAG VAN DE VASTEN 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God, alle goedheid en barmhartigheid vindt haar 
oorsprong in U: Gij leert ons dat vasten, gebed en vrijgevigheid middelen 
tegen de zonde zijn. Zie genadig naar ons, zwakke mensen, die onze schuld 
belijden; onder onze fouten gaan wij gebukt, maar wil ons in uw 
barmhartigheid telkens weer oprichten. Door onze Heer Jezus-Christus… 
Amen. 

Eerste Lezing (Rm 5, 1-2. 5-8) 

LECTOR: Lezing genomen uit het geestelijk erfgoed van de mensheid. 
ALLEN: Vanaf den beginne bereidt de hemel de komst voor van het 

Koninkrijk. 
LECTOR: Vandaag een fragment uit de Brief van de Apostel Paulus aan de 

Romeinen. Er staat geschreven:  

 Broeders, gerechtvaardigd door het geloof, leven wij in vrede met God 
door Jezus Christus onze Heer. Hij is het, die ons door het geloof de toegang 
heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan; door Hem ook mogen wij 
ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid Gods. 
 En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart 
uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken. 
 Want Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd, toen 
wij zelf nog geheel hulpeloos waren.  
 Niet licht zal iemand zijn leven geven voor een rechtvaardige, al zou 
misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens.  
 God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor 
ons is gestorven, toen wij nog zondaars waren. 
 - Dit was een fragment uit de Brief van de Apostel Paulus aan de 
Romeinen. Wij danken God. 

Tussenzang - R./ Luistert heden naar mijn stem: weest niet halsstarrig. 

Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, 
juichen wij toe de Rots van ons heil. 
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, 
Hem met liederen eren. R./ 



Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen, 
neerknielen voor Hem die ons schiep. 
Hij is onze God en wij zijn volk, 
Hij is de herder en wij zijn kudde. R./ 

Luistert heden dan naar zijn stem: 
weest niet halsstarrig als in de woestijn, 
waar uw vaderen Mij wilden tarten 
ofschoon zij mijn daden hadden gezien. R./ 

Tweede Lezing (Jn 4, 5-15.19b-26.39a.40-42) 

ACCLAMATIE: Eer aan U, Christus, Wijsheid van God de Vader. Heer als Gij 
werkelijk de redder van de wereld zijt, geef mij dan dit levende water en 
ik zal nooit meer dorst hebben. Eer aan U, Christus, Wijsheid van God de 
Vader. 

PRIESTER:  Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes. 

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Jezus kwam aan in een stad van Samaria, Sichar genaamd, dichtbij het 
stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef had gegeven. Daar bevond zich de 
bron van Jakob en vermoeid van de tocht ging Jezus zomaar bij deze bron 
zitten. Het was ongeveer het zesde uur. 
 Toen een vrouw uit Samaria water kwam putten zei Jezus tot haar: 
“Geef Mij te drinken.” De leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan 
om levensmiddelen te kopen. De Samaritaanse zei tot Hem: “Hoe kunt Gij 
als Jood nu te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse?” Joden 
onderhouden namelijk geen betrekkingen met de Samaritanen. Jezus gaf 
haar ten antwoord: “Als ge enig begrip had van de gave Gods en wist wie 
het is, die u zegt: Geef Mij te drinken, zoudt ge het aan Hem hebben 
gevraagd en Hij zou u levend water hebben gegeven.” 
 Daarop zei de vrouw tot Hem: “Heer, Ge hebt niet eens een emmer en 
de put is diep; waar haalt Ge dan dat levende water vandaan? Zijt ge soms 
groter dan onze vader Jakob die ons de put gaf en er met zijn zonen en zijn 
vee uit dronk?” Jezus antwoordde haar: “Iedereen die van dit water drinkt, 
krijgt weer dorst, maar wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt 



in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel, het water dat Ik hem zal 
geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven.” 
 Hierop zei de vrouw tot Hem: “Heer geef mij van dat water, zodat ik 
geen dorst meer krijg en niet meer hier behoef te komen om te putten. 
Heer, ik zie dat Gij een profeet zijt, leg mij dus het volgende uit: onze 
vaderen aanbaden op die berg daar, en gij, Joden, zegt dat in Jeruzalem de 
plaats is waar men aanbidden moet?”  
 “Geloof Mij, vrouw,” zei Jezus haar, “er komt een uur dat gij noch op 
die berg noch in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet 
kent; wij aanbidden wat wij kennen, omdat het heil uit de Joden komt. Maar 
er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen 
aanbidden in geest en waarheid. De Vader toch zoekt mensen die Hem zo 
aanbidden. God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem in geest en 
waarheid aanbidden. 
 De vrouw zei Hem: “Ik weet dat de Messias (dat wil zeggen: de 
Gezalfde) komt, en wanneer Die komt zal Hij ons alles verkondigen.”  
Jezus zei haar: “Dat ben Ik, die met u spreek.”  
 Vele Samaritanen uit die stad geloofden in Hem. Toen dus de 
Samaritanen bij Hem gekomen waren, verzochten zij Hem bij hen te blijven. 
Hij bleef er dan ook twee dagen en door zijn woord kwamen er nog veel 
meer tot het geloof. Tot de vrouw zeiden ze: “Niet langer geloven wij om 
wat gij gezegd hebt, want wij hebben Hem zelf gehoord en wij weten, dat 
Deze werkelijk de redder van de wereld is.” 
 -  Zo spreekt de Heer. R/ Wij danken God. 

Derde Lezing (LR 12, p. 5) 

ACCLAMATIE: Van de Heer tot de Vrouwe: één liefde, één mysterie, één 
Koninkrijk om heel de Schepping te leiden naar God. 

MOEDER:  Verkondiging uit de werken van de Vrouwe. 
ALLEN: Het woord van de Vrouwe is woord van Waarheid. 

In Het Koninkrijk van juni 1983 schrijft Marie-Paule: 
 Al onze fouten en al onze onvolkomenheden zijn onzuiverheden in 
onze ziel, vandaar het centrale belang van de innerlijke hervorming en van 
de bekering. 
 Herinneren we ons dat als het nodig is om onszelf te verbeteren, dan is 
het ook heel noodzakelijk om veel liefde te leggen in alles wat we doen. 



 Door de ware liefde wordt een leven snel getransformeerd... Want zich 
bekeren wilt zeggen dat we veranderen van gedrag, dat we een andere weg 
gaan volgen; het is zich afkeren van het kwade en zich wenden tot God. Het 
is een heel nieuwe richting geven aan zijn gedrag... 
 Elke dag moeten we aan onszelf verzaken en onszelf wegschenken. Elke 
dag moeten we ons dus bekeren, om te worden als een kind dat afhankelijk 
is van de Vader. Het vraagt een voortdurende inspanning om de toppen te 
bereiken waar zoveel genaden de liefhebbende ziel overspoelen. 
  Maar de aansporing tot bekering botst te vaak met onze menselijke 
genoegzaamheid van allerlei aard... Terwijl het volgen van Christus 
Verlosser, in de LIEFDE DIE ZICH GEEFT, onze voortgang versnelt in licht en 
vrede, ondanks de wisselvalligheden van dit leven. Vragen wij hiertoe de 
hulp van Maria, zijn Moeder… 
 - Zo sprak de Vrouwe. Moge Zij voor altijd gezegend zijn. 

Gebed over de gaven 
Heer, laat U verzoenen door dit offer en geef dat wij die vragen om 
vergiffenis voor eigen zonden, ook aan anderen hun schuld weten te 
vergeven. Door Christus onze Heer. Amen. 

Communie-tekst 

LECTOR:  Dit zegt de Heer: Wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, 
bezit een bron die vloeien blijft tot eeuwig leven. 

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. Heer, wij hebben een onderpand ontvangen van het geluk 
dat nog verborgen is: Gij hebt ons reeds hier op aarde gevoed met brood 
uit de hemel. Wij bidden U ootmoedig: moge in ons daadwerkelijk worden 
vervuld wat wij onder tekenen vieren. Door Christus onze Heer. Amen. 


