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Zondag, 3 april 2022 
 

Zusters en broeders, blijf niet staren naar het verleden, want zie, God gaat iets nieuws verrichten. 

Het ontkiemt nu al, heb je het nog niet gemerkt? Jesaja verkondigt dat er een nieuw begin mogelijk 

is, ook al lijkt de situatie hopeloos. Dat doet Vastenactie: opletten om kleine veranderingen ten goede 

te zien. Je kunt je blindstaren op de problemen in ontwikkelingslanden, maar kleinschalige projecten 

kunnen grote verbeteringen opleveren voor het dagelijks leven van mensen. Het repareren van een 

watersysteem lost niet alle problemen in Guatemala op, maar voor een Maya-gemeenschap betekent 

het 't verschil tussen vervuild water en schoon water voor moeder en kind.   

De livestream komt op zondag 3 april om 10.30 uur vanuit de Laurentiuskerk in Dongen. 

De viering wordt ook uitgezonden via HalloGilzeRijen, met na de viering nog extra aan-

dacht voor de Vastenactie. Blijf nog even kijken dus! 
 

Gebed 

Heer, onze God, van U komt al wat deze tafel biedt: 

de vrucht van de aarde, het werk van onze handen, 

de gezelligheid die wij genieten. 

Wij danken U voor ons eten en drinken,  

voor ons geluk en onze vreugde. 

Gedenk ook in uw goedheid, Vader, 

wie honger lijden, ziek of eenzaam zijn. Wees hun nabij. 

Laat onze hulp voor hen uw zegen zijn, door Christus, onze Heer. Amen.  

Groente, fruit en hoop  
 

  Zij die in tranen zaaien, 

  zullen oogsten met gejuich. 

  Psalm 126,5 
 

Heer, als wind en kou 

mijn dagen verschralen, 

als mijn voeten wegzakken 

tussen zand en scherven, 

keer dan mijn lot ten goede. 
 

Wees het water in de beek 

een heldere stroom in mijn leven. 

Dan zal ik op mijn knieën gaan, 

slurpen en drinken. 
 

Maak mijn handen sterk 

en geef me de moed 

een moestuin aan te leggen, 

de grond te besproeien.  
 

Breng terug  

de vruchtbaarheid in mijn leven,  

dat ik mijn zoontje kan voeden 

met groente, fruit en hoop.  
 

Rob van Uden, gebed bij psalm 126 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
https://youtu.be/H7yWS0qMvRQ
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Lezing uit de Profeet Jesaja 

Zo spreekt de Heer, die door de zee een weg legt, een baan door de onstuimige golven; en die wagen 

en paard daarover laat gaan, leger en strijdmacht, gesloten aaneen, maar dan gaan ze rusten, staan 

niet meer op, uitgeblust zijn ze, uitgedoofd als een vlaspit.  

Denk niet meer aan het verleden en sla geen acht op wat reeds lang voorbij is: Ik onderneem iets 

nieuws, het begin is er al: ziet ge het niet? Een weg leg Ik door de steppe, rivieren laat Ik stromen 

door de woestijn. De wilde dieren zullen ontzag voor Mij hebben, de jakhalzen en de struisvogels; 

want door de steppe laat Ik beken stromen, rivieren door de woestijn, zodat mijn uitverkoren volk 

zich kan laven: en dit volk dat Ik Mij gevormd heb, zal mijn lof verkondigen. 
 

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Johannes 

In die tijd begaf Jezus zich naar de Olijfberg. 's Morgens vroeg verscheen Hij weer in de tempel en al 

het volk kwam naar Hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Toen brachten Schriftgeleerden en 

Farizeeën Hem een vrouw die op overspel was betrapt. Zij plaatsten haar in het midden en zeiden tot 

Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt terwijl ze overspel bedreef. Nu heeft Mozes ons 

in de Wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. Maar Gij, wat zegt Gij ervan?  

Dit bedoelden ze als een strikvraag in de hoop Hem ergens van te kunnen beschuldigen. Jezus echter 

boog zich voorover en schreef met zijn vinger op de grond. Toen zij bij Hem aanhielden met vragen, 

richtte Hij zich op en zei tot hen: Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op 

haar werpen. Weer boog Hij zich voorover en schreef op de grond. Toen zij dit hoorden, dropen zij 

een voor een af, de oudsten het eerst, totdat Jezus alleen achterbleef met de vrouw die daar was 

blijven staan. Nu richtte Jezus zich op en sprak tot haar: Vrouw, waar zijn ze gebleven? Heeft niemand 

u veroordeeld ?Zij antwoordde: Niemand, Heer. Toen zei Jezus tot haar: Ook Ik veroordeel u niet; ga 

heen en zondig niet meer. 
 

Onze Vader 

Vader in de hemel, geef ons heden ons dagelijks brood. 

Niet alleen aan mij of aan ons, maar aan al uw mensen op uw wereld. 
 

Vader in de hemel, geef ons ons dagelijks brood 

opdat wij geen honger lijden. 

Geef ons licht en lucht, vreugde en geluk, 

mensen die ons vertrouwen en mensen om lief te hebben. 
 

Behoed ons voor de zelfoverschatting 

van wie meent zichzelf alles te kunnen geven wat nodig is, 

van wie meent de wereld aan zich te kunnen onderwerpen, 

geluk en toekomst in de hand te hebben. 
 

Wij bidden en houden onze handen open naar U. 

Geef ons brood, geef ons vrede. 

Overweging 

Meteen een oordeel klaar hebben; het lijkt in deze coronatijden nog sneller te gebeuren dan 

normaal. Meteen er bovenop springen als iemand iets doet of zegt waar men het niet mee eens 

is, tot aan bedreigingen toe. We hebben een kort lontje gekregen. Bij Jezus, in dit evangelie, 

gaat het anders. Hij antwoordt niet meteen als ze zijn oordeel vragen over een overspelige vrouw. 

Hij schrijft rustig in het zand. Wat hij schrijft lijkt niet van belang, maar hij neemt de tijd om na 

te denken. Dan pas geeft hij antwoord en weer schrijft hij in het zand. Hij creëert rust voor alle 

aanwezigen.  

Hij gaat hen voor in het proces van rustig nadenken, naar jezelf kijken en dan pas met een 

oordeel komen. Het resultaat is dat niemand meer de vrouw veroordeelt en dat voor haar een 

nieuw leven mogelijk is. Zo oordelen we vaak makkelijk over wat er misgaat in ontwikkelings-

landen. Het is goed om na te denken over de gevolgen onze westerse levensstijl voor deze lan-

den. Mensen worden verjaagd van hun land, zodat er een palmolieplantage kan komen voor de 

producten in onze supermarkten. Mensen worden verjaagd van hun land, zodat er een mijn kan 

komen voor de grondstoffen voor onze mobieltjes. Jezus houdt een pleidooi voor niet te snel 

oordelen en je eigen levenswijze in ogenschouw te nemen.  

 

bron: Vastenactie 


