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Vierde zondag van de Veertigdagentijd, 19 maart 2023, 

 

Zusters en broeders, we vieren deze zondag in de kerk Halfvasten. De soberheid wordt lichter en het 

licht van Pasen breekt een beetje door. Op deze zondag maken we de beweging van niet-zien naar 

zien. Kijken we door de uiterlijke schijn heen of kan iemand, die blindgeboren is, weer zien. Voor ieder 

van ons is ‘zien’, ‘doorzien’, ‘inzicht’ en ‘uitzicht’ belangrijk. 

De Woord- en Communieviering uit de Maria Magdalenakerk wordt op zondag 19 maart om  

10.00 uur via een livestream uitgezonden. U kunt ook meevieren via tv op HalloGilzeRijen. 

 

Gebed 

Wie geen toekomst meer zagen, nam Hij bij de hand  

en Hij leidde hen naar het land van de levenden. 

Wie blind geworden waren van verdriet,  

opende Hij de ogen voor een nieuw begin. 

En toen in zijn eigen leven  

de duisternis het dreigde te winnen van het licht,  

liet Hij ons het teken na, waarmee we mogen vieren  

dat het leven sterker is dan de dood.  

(fragment communiegebed) 

 
Eerste lezing uit het Eerste boek Samuel 

In die dagen zei de Heer tot Samuël: ‘Vul een hoorn met olie: Ik zend u naar Isaï de Betlehemiet, want 

een van zijn zonen heb Ik voor het koningschap bestemd.’ Toen Samuël daar aankwam, viel zijn blik 

op Eliab en hij dacht: ‘Die daar voor de Heer staat is ongetwijfeld zijn gezalfde!’ Maar de Heer zei tot 

Samuël: ‘Ga niet af op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte; hem wil Ik niet. Want God ziet niet zoals 

een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer naar het hart.’  

Zo stelde Isaï zeven van zijn zonen aan Samuël voor, maar Samuël zei tot Isaï: ‘Geen van hen heeft 

de Heer uitverkoren.’ Daarop vroeg hij aan Isaï: ‘Zijn dat al uw jongens?’ Hij antwoordde: ‘Alleen de 

jongste ontbreekt; die hoedt de schapen.’ Toen zei Samuël tot Isaï: ‘Laat die dan halen, want we gaan 

niet aan tafel voordat hij hier is.’ Isaï liet hem dus halen. De jongen was rossig, had mooie ogen en 

een prettig voorkomen. Nu zei de Heer: ‘Hem moet gij zalven: hij is het.’ Samuël nam dus de hoorn 

met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Sedert die dag was de geest van de Heer vaardig over 

David. 

Wijs mij de weg 
 

  Hij leidt mij langs veilige paden (Psalm 23,3) 
 

Jezus, wees mijn herder  

als ik eenzaam ben, verwijderd van anderen;  

als ik de weg kwijt ben en het rechte pad verlaat; 

roep mij, zoek mij, breng rust in mij.  
 

En, wordt mijn weg een doolhof,  

ga ik tastend door het duister, blind van angst,  

breng dan rust in mij.  
 

Roep mij terug naar Uw groene weiden  

in uw veilige en goede handen.  

Draag mij op Uw schouder.  
Breng rust in mij.  
 

Rob van Uden 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Evangelie uit het Evangelie volgens Johannes  

In die dagen 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 Silóam”. - 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: “De man die Jezus heet, deed slijk op mijn ogen. Ik waste mij en ik zie”. 

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 gij zelf 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 gij 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.” Toen zei hij: “Ik geloof, Heer”. En hij 

wierp zich voor Hem neer.   

Gebed om Vrede 

Ik bid dat de overwinningsvlag van de vrede 

op de top van de bergen zal staan; 

dat mensen uit hun schuilplaats 

en uit de kast durven komen; 

dat mensen bruggen en wegen aanleggen 

en woorden zoeken om elkaar te vinden. 

In die dagen zullen tanks vastlopen 

in modder en sneeuw,  

vliegtuigen worden uit de lucht geplukt 

en de kogels gevangen  

in een handschoen van vrede. 
 

Wegzending en zegenbede  

Zusters en broeders, wij zien uit naar Pasen, het feest dat komen gaat. Een weg van dood naar 

leven, van het donker naar het licht van de Verrijzenis. We bidden dat het licht van deze dag ons 

mag helpen om de weg van Jezus te gaan, trouw aan Hem en aan elkaar.  

Moge God ons daarbij helpen met zijn zegen. 

Overweging 

Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus, onze paus en Johannes, onze bisschop, 

met alle bisschoppen en met geheel uw volk.  

Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de mensen en tot instrument van uw 

vrede. (fragment Eucharistisch gebed) 
 

In gedachten zijn we bij Paus Franciscus die op 13 maart zijn 10 jarig jubileum als Paus mocht 

vieren. Het is een Paus die mensen binnen en buiten de kerk weet te inspireren. We bidden dat 

hij ook de kerk in ons land de inspiratie weet te geven die we in de toekomst nodig hebben. 
 

In gedachten zijn we ook bij bisschop Jan Liesen, die weliswaar ernstig ziek is, maar we bidden 

dat de positieve resultaten van de behandeling zich voort mogen zetten. 
 

In gedachten zijn we bij onze eigen parochies, biddend om eenheid, het goede en de vrede.  

Bidden we dat we een zegen mogen zijn voor de dorpen waarin we het Evangelie leven en door-

geven. 

 


