
Zondag van het vertrouwen in God 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God van liefde en van goedheid, U die van ons verwacht 
dat we U liefhebben in ruil voor ons de rijkdom van uw Hart te openbaren, 
geef aan elkéén van ons om de weg die U voor ons uitstippelt met 
vertrouwen te kunnen bewandelen en zo naar U op te stijgen. Door de 
Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Sir 2, 1-11) 

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 tekst van Jezus Sirach, een joodse schrijver van 
de 2e eeuw voor Christus. 

 Er staat geschreven:  

 Mijn zoon, wanneer gij de Heer gaat dienen, bereid u dan voor op 
beproevingen Laat uw hart de juiste weg inslaan en laat het sterk zijn, en 
wind u niet op als de tegenspoed komt. Houd u aan Hem vast en laat Hem 
niet los: dan zult gij uiteindelijk verheven worden. Alles wat u overkomt 
moet ge aanvaarden; gij moet geduldig zijn in de wederwaardigheden die 
u vernederen. Want goud wordt in het vuur beproefd en de aan God 
welgevallige mens in de oven van de vernedering. Vertrouw op Hem en Hij 
zal u helpen; bewandel rechte wegen en stel uw hoop op Hem. Gij die de 
Heer vreest, verwacht zijn erbarming en wijkt niet af van de weg: gij zoudt 
kunnen vallen. Gij die de Heer vreest, vertrouwt op Hem en uw loon blijft 
zeker niet uit. Gij die de Heer vreest, hoopt op het goede, op eeuwige 
blijdschap en erbarming. Richt uw ogen op de geslachten van vroeger en 
ziet: Is er iemand geweest die op de Heer vertrouwde en beschaamd 
werd? Heeft er iemand in de vrees voor Hem volhard die in de steek werd 
gelaten? Heeft iemand Hem aangeroepen zonder verhoord te worden? 
Want de Heer is barmhartig en genadig. Hij vergeeft de zonden en redt op 
het ogenblik van de verdrukking. 

 - Dat was een fragment van Jezus Sirach. Wij danken God. 

 



Tussenzang (Ps 71) 

R./ Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte. 

Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht, 
stel mij toch nimmer teleur. 
Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij,  
luister en kom mij te hulp. R./ 

Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats; 
mijn rots en mijn burcht zijt Gij altijd geweest.   
Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars, 
de vuist die mij wreed omklemt. R./ 

Want Gij, mijn God, Gij zijt mijn verwachting, 
mijn hoop zijt Gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. 
Vanaf de moederschoot steun ik op U, 
Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte. R./ 

Tweede Lezing (Mt 6, 25-34) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Zoek eerst het Koninkrijk van God en al de 
rest zal u met overvloed worden gegeven. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten 
en wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult 
aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet 
meer dan de kleding? Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en 
maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt 
ze. Zijt gij dan niet veel meer dan zij? 

 Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg 
een el toe te voegen? En wat maakt gij u zorgen over kleding? Kijkt naar 
de leliën in het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen. Toch zeg 
Ik u: Zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als 
God nu het veldgewas dat er vandaag nog staat en morgen in de oven 
wordt geworpen, zo kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen? 



 Maakt u dus geen zorgen over de vraag: wat zullen wij eten of wat 
zullen wij drinken? Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse 
Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het 
Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden. 
Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van 
morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed. 

 - Zo spreekt de Heer. R/ Wij danken God. 

Derde Lezing (II, p. 22) 

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 “Leven uit Liefde” schrijft Marie-Paule: 

 Ik ben werkelijk daar waar God me wilt. […] Ondanks de voortdurende 
beproevingen, bedank ik de Heer voor alles, want elke dag, ga ik dieper 
binnen in zijn goddelijke intimiteit. 

 Door het kruis dat ik moet dragen, verscheuren de horizonten zich en 
doen me binnengaan in de eeuwige sferen. Ik weet dat het huidige 
moment, als het goed beleefd wordt, een hemelse draagkracht heeft. Ik 
leef uit geloof, hoop en liefde; mijn ziel blijft sereen, in een erg zachte 
vrede. 

 Het kruis mag nog zwaarder worden, ik weet dat de Heer er altijd zal 
zijn en dat de genades overvloedig zullen zijn als ik instem om de 
goddelijke Wil te aanvaarden, die zich manifesteert door de providentiële 
gebeurtenissen. Dat is het geheim: aanvaarden zonder te begrijpen, 
wandelen in het zuivere geloof.  

 Het is niet gemakkelijk en iedere dag wordt een voortdurend 
herbeginnen. 

- Zo sprak de Vrouwe. Moge Zij voor altijd gezegend zijn. 

 

 



Gebed over de gaven 
Vergevingsgezinde en barmhartige God, wij bieden U de vruchten van de 
Aarde aan die, eenmaal ze getransformeerd zijn, ons helpen om de Hemel 
te winnen. Moge ons vertrouwen in U, ons hart openen voor de dimensie 
van de liefde die Gij ons geeft. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communie-tekst  

LECTOR: Zegen de Heer, mijn ziel, vergeet geen enkel van zijn weldaden.  

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. God onze Vader, met de Onbevlekte-als-Moeder, heeft U 
ons uw Zoon en uw Dochter gegeven die, op hun beurt, ons de Eucharistie 
hebben gegeven. Moge deze onze liefde voeden, ons vertrouwen 
ontwikkelen en ons helpen om ons over te geven aan uw Wil. Door de 
Heer en de Vrouwe. Amen. 


