
VIERDE ZONDAG VAN DE VASTEN 

Openingsgebed 

Laat ons bidden. God, door uw Woord brengt Gij op wonderbare wijze de 
verzoening van alle mensen met U tot stand. Geef dat uw volk zich met 
grote toewijding en levendig geloof voorbereidt op het komende 
paasfeest. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Ef 5, 8-14) 

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 Efeziërs. Er staat geschreven:  

 Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de 
Heer. Leeft dan ook als kinderen van het licht, en de vrucht van het licht 
kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid. Tracht te 
ontdekken wat de Heer behaagt.  

 Neemt geen deel aan hun duistere en onvruchtbare praktijken, brengt 
ze liever aan het licht. Wat deze lieden in het geheim doen is te 
schandelijk om ook maar over te spreken. Alles echter wat aan het licht 
wordt gebracht, komt in het licht tot helderheid. En alles wat verhelderd 
wordt is zelf ‘licht’ geworden. Zo zegt ook de hymne: “Ontwaak, slaper, sta 
op uit de dood, en Christus’ licht zal over u stralen.” 

 - Dit was een fragment uit de Brief van de Apostel Paulus aan de 
Efeziërs. Wij danken God. 

Tussenzang (Ps 22) 

R./ De heer is mijn herder, niets kom ik tekort. 

De Heer is mijn herder, 
niets kom ik tekort; 
op groene velden 
laat Hij mij weiden. R./ 



Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, 
Hij geeft mij weer frisse moed. 
Mij schreden leidt Hij langs rechte paden, 
omwille van zijn naam. R./ 

Al voert mijn weg door donkere kloven, 
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. 
Uw stok en uw herdersstaf 
geven mij moed en vertrouwen. R./ 

Gij nodigt mij aan uw tafel 
tot ergernis van mijn bestrijders. 
Met olie zalft Gij mijn hoofd, 
mijn beker is overvol. R./ 

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit 
elke dag van mijn leven. 
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn 
voor alle komende tijden. R./ 

Tweede Lezing (Joh 9, 1.6-9.13-17.34-38) 

ACCLAMATIE: Eer en lof zij U, Christus. “Ik ben het licht van de wereld. Wie 
mij volgt, zal het licht van het leven bezitten”, zegt de Heer. Eer en lof zij 
U, Christus. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Bij het verlaten van de Tempel zag Jezus in het voorbijgaan een man 
die blind was van zijn geboorte af. Hij spuwde op de grond, maakte met 
het speeksel slijk, bestreek daarmee de ogen van de man en zei tot hem: 
“Ga u wassen in de vijver van de Siloam” – wat betekent: gezondene. Hij 
ging er naar toe, waste zich en kwam er ziende vandaan. 

 Zijn buren nu en degenen die hem vroeger hadden zien bedelen, 
zeiden: “Is dat niet de man, die zat te bedelen?” Sommigen zeiden: 
“Inderdaad, hij is het.” Anderen: “Neen, hij lijkt alleen maar op hem.” 
Hijzelf zei: “Ik ben het.” Men bracht nu de man die blind geweest was bij 



de Farizeeën; de dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen 
geopend, was namelijk een sabbat. Ook de Farizeeën vroegen hem dus, 
hoe hij het gezicht herkregen had. 

  Hij zei hun: “Hij deed slijk op mijn ogen, ik waste mij en nu zie ik.” 
Toen zeiden sommige Farizeeën: “Die man komt niet van God, want hij 
onderhoudt de sabbat niet.” 

 Anderen zeiden: “Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen 
doen?” Zo was er verdeeldheid onder hen. Zij richtten zich opnieuw tot de 
blinde en vroegen: “Wat zegt gijzelf van Hem, daar hij u toch de ogen 
geopend heeft?” Hij antwoordde: “Het is een profeet.”  

 Zij voegden hem toe: “In zonden ben je geboren, zo groot als je bent, 
en jij wilt ons de les lezen?” Toen wierpen ze hem buiten. Jezus vernam 
dat men hem buiten geworpen had en toen Hij hem aantrof, zei Hij: 
“Gelooft ge in de Mensenzoon?” Hij antwoordde: “Wie is dat, Heer? Dan 
zal ik in Hem geloven.” Jezus zei hem: “Gij ziet Hem, het is Degene, die 
met u spreekt.” 

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

Derde Lezing (LR 83, p. 23) 

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 september 1991 schrijft Marie-Paule: 

 We moeten de gerechtigheid van God niet vrezen. Zelfs als “de zonde 
God kwetst in zijn liefde”, blijft God Goed, Geduldig, Barmhartig en 
Rechtvaardig. 

 Denk aan de parabel van de verloren zoon die met zoveel liefde en 
goedheid wordt verwelkomd door zijn vader, die zelfs een feest geeft om 
zijn terugkeer te vieren. Als er hierbeneden een feest wordt gegeven voor 
de verloren zoon, waarom zou er daarboven geen feest zijn als de verloren 
zoon, eenmaal gevonden, terugkeert naar God? 



 De gerechtigheid van de vader van de verloren zoon is veranderd in 
barmhartigheid. Het is op die manier dat God rechtvaardig is: door de 
mens te verontschuldigen. Bestaat er een mooiere illustratie van de 
gerechtigheid van God die zich omzet in barmhartigheid? Hij beproeft, ja, 
maar Hij is rechtvaardig en barmhartig. 

 “Zoek eerst Gods’ Koninkrijk en zijn gerechtigheid”, zegt Jezus. Hij 
nodigt ons eenvoudig uit tot een leven van genade en geloof. Want het 
geloof is de open deur die toegang geeft tot het Koninkrijk en tot al zijn 
spirituele schoonheden die geen einde kennen… 

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

Gebed over de gaven 

Heer, met vreugde brengen wij deze gaven die Gij voor ons eeuwig heil 
hebt bestemd. Wij vragen U ootmoedig: geef dat wij ze met geloof en 
eerbied omringen en op waardige wijze aanbieden voor het heil van de 
wereld. Door Christus onze Heer. Amen. 

Communietekst (cf. Joh 9, 11) 

LECTOR: De Heer heeft modder op mijn ogen gesmeerd, ik heb me 
gewassen en nu zie ik, en nu geloof ik.  

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. God, Gij verlicht iedere mens die in deze wereld komt. 
Wij bidden U: verlicht onze geest met het licht van uw genade, zodat onze 
gedachten altijd uitgaan naar wat U welgevallig is en wij U oprecht kunnen 
beminnen. Door Christus onze Heer. Amen. 


