
EERSTE ZONDAG VAN DE VASTEN 

Openingsgebed 
Almachtige God, geef dat wij door het beleven van deze voorbereiding op 
Pasen dieper doordringen in het mysterie van Christus en door een beter 
levenswijze ons voor zijn verlossing openstellen.  

Eerste Lezing (5, 12. 17-19) 

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

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

de Romeinen. Er staat geschreven:  

 Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de 
dood en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen 
gezondigd hebben.  Door toedoen van een mens begon de dood te 
heersen, als gevolg van de val van die mens. 
 Zoveel heerlijker zullen zij die de overvloed der genade en de gave der 
gerechtigheid ontvangen, leven en heersen,  dankzij de ene mens Jezus 
Christus. Dit betekent: een fout leidde tot veroordeling van allen, maar 
een goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen.  
 En zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars 
werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van Een allen worden 
gerechtvaardigd. 
 - Dit was een fragment uit de Brief van de Apostel Paulus aan de 
Romeinen. Wij danken God. 

Tussenzang - Wees met mij Heer, in mijn beproeving. 

Tweede Lezing (Mt 4, 1-11) 

ACCLAMATIE: Eer aan U, Christus, Woord van God. Niet van brood alleen 
leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt. Eer 
aan U, Christus, Woord van God. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 



 Na zijn doop werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om 
door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en 
veertig nachten had gevast, kreeg Hij honger. Nu trad de verleider op Hem 
toe en sprak: “Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan dat deze stenen 
hier in brood veranderen.” Hij gaf ten antwoord: “Er staat geschreven: 
Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van 
God voortkomt.” 
 Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, plaatste 
Hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem: “Als Gij de 
Zoon van God zijt, werp U dan naar beneden, want er staat geschreven: 
Aan zijn engelen zal Hij omtrent U een bevel geven, dat zij U op de handen 
nemen, opdat Ge uw voet niet zult stoten aan een steen.” 
 Jezus zei tot hem: “Er staat ook geschreven: Gij zult de Heer uw God 
niet op de proef stellen.” Tenslotte nam de duivel Hem mee naar een heel 
hoge berg, vanwaar hij Hem alle koninkrijken der wereld toonde in hun 
heerlijkheid. En hij zei: “Dat alles zal ik U geven, als Gij in aanbidding voor 
mij neervalt.” 
 Toen zei Jezus hem: “Weg, satan: er staat geschreven: De Heer uw 
God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.” Nu liet de duivel Hem met 
rust en er kwamen engelen om Hem hun diensten te bewijzen. 
 -  Zo spreekt de Heer. R/ Wij danken God. 

Derde Lezing (Witboek II, p. 97) 

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 Witboek II [p. 97] schrijft Marie-Paule: 
 Tijdens de mis “voel” ik mijn hart openbarsten. Er komen golven uit 
voort van licht, vrede, vreugde en liefde die zich over heel de wereld 
uitstrekken, tot in alle uithoeken van de Aarde… Dan word ik bewust van 
wat er zich afspeelt aan het altaar. 
 Pater Victor beëindigt zijn preek, geïnspireerd op het Evangelie dat 
herinnert aan Jezus die “door de Geest naar de woestijn werd gevoerd om 
40 dagen door de duivel op de proef gesteld te worden.” Ik hoor Pater 
Victor het volgende zeggen:  

 



“Om de duivel te overwinnen, moeten we onder de leiding blijven van de 
Vrouwe, want Zij alleen kan ons helpen om op het recht pad te blijven, in 
deze tijd dat de duivel overal tekeergaat. 
 Om ons te kunnen overwinnen, kan de duivel aan onze ogen het 
verlangen doen spiegelen van ons te verwezenlijken op de manier van de 
wereld of ons doen geloven dat we ons eigen leven kunnen aansturen 
zonder hulp van God, in een onbezonnen zoektocht naar vrijheid.  
 Net als in de tijd van Jezus, heeft dit verblijf in de woestijn onder de 
leiding van de Vrouwe niet alleen als doel om ons met de bekoringen te 
confronteren, maar ook om ons voor te bereiden op onze komende 
missie. Want, gezien wij geloven in het Werk van de Vrouwe van alle 
Volkeren, zullen wij er op een dag van moeten getuigen, een beetje zoals 
Jezus heeft moeten getuigen van zijn Vader…” 

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

Gebed over de gaven 
Heer, wek in ons hart de juiste gezindheid voor het opdragen van deze 
gaven, waarmee wij het begin vieren van onze voorbereiding op het 
paasmysterie. 

LECTOR:  Antifoon tijdens de Communie - Niet van brood alleen leeft de 
mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt. 

Gebed na de communie 
Heer, Gij hebt ons het boord uit de hemel gegeven waardoor ons geloof 
wordt gevoed, onze hoop vermeerderd en onze liefde versterkt. Wij 
bidden U: wek in ons de honger op naar Hem die het levende en ware 
brood is, en laat ons leven van ieder woord dat voortkomt uit uw mond. 

 


