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Zondag 12 maart 
 

  Derde Zondag van de Vasten 
 

Epistel : H. Paulus aan de Efeziërs 5, 1 - 9 
Evangelie : H. Lucas 11, 14 - 28 
 
De mis van deze zondag toont Jezus in gevecht met Satan, die Hij 
overwint en uit het lichaam van een bezetene verdrijft (Evangelie). 
Vanaf het begin van zijn bediening was Jezus in gevecht met de 
duivel; op het moment van zijn passie zal hij het opperste gevecht 
aangaan, maar zijn overwinning is verzekerd: Zie, de vorst van deze 
wereld komt, maar hij heeft geen deel aan mij. Hijzelf vat heel zijn 
werk samen als een definitieve overwinning op Satan: Nu zal de 
vorst van deze wereld worden uitgeworpen, maar wanneer Ik van de 
aarde ben opgeheven, zal Ik alle mensen tot Mij trekken.  De hele 
zending van Jezus wordt ons dus voorgesteld als een strijd en triomf 
over Satan. Tijdens de vastentijd kon de Kerk niet nalaten dit te 
onderstrepen. Op de eerste zondag gaf zij ons het evangelie van de 
verzoeking, waarvan wij de betekenis al hebben uitgelegd. Vandaag, 
verdreven uit het lichaam van een bezetene, ziet Satan het hele 
domein dat hij zich had toegeëigend wegglippen.  Wij zijn op weg 
naar de passie en de doop van Pasen: na de uitdrijving van de 
catechumenen zal Christus bezit nemen van de menselijke zielen die 
Hij heeft verlost.  De strijd tegen Satan gaat door in ons leven als 
gedoopten. Zolang zij Christus niet heeft gekend, is de mensheid, 
stom en blind, een prooi van de duivel; open voor zijn licht, richt zij 
haar blik op de Verlosser en gaat, gesterkt door zijn genade, nieuwe 
wegen, ver van de duisternis van de zonde (epistel) . 
 
Meditatie 
Wandel in liefde", roept Paulus ons toe, "zoals Jezus Christus ons 
heeft liefgehad.... Om ons te leren in liefde te wandelen, is er een 
leraar, een goddelijk model, en dat is Jezus. Hij is tot ons gekomen 
uit liefde, hij roept ons tot zich uit liefde, hij brengt ons naar de 

hemel uit liefde. Uit liefde komt hij naar de kribbe, uit liefde draagt 
hij het kruis, uit liefde wordt hij gedragen door het kruis, uit liefde 
sterft hij, uit liefde valt hij in slaap in het graf, uit liefde herneemt hij 
het leven, uit liefde stijgt hij op naar de hemel, uit liefde woont hij 
bij ons in de Eucharistie, uit liefde komt hij aan onze boezem: o, wat 
wandelde hij in liefde! Heer Jezus, neem mij mee; met U wil ik in 
liefde wandelen; met U ga ik waarheen U wilt, want met U zal ik 
bemind worden en met U zal ik leren liefhebben. Heer Jezus, laat 
ons niet langer gescheiden zijn en laat ons wandelen in liefde! 
                                Père  Emmanuel, Meditaties   - E. H. JP Herman 
  
De Heilige Mis – een Heilig Mysterie 
 
“Een levende katholieke traditionele Liturgie straalt een schoonheid 
uit die verenigt en een eerbied die de aanwezigheid van Christus 
aantoont”.  
 
“Het verbieden van  het celebreren van de Traditionele Latijnse Mis 
wordt geïnspireerd door de satan die onze geestelijke dood wil”.  
                                                                      Robert Kardinaal Sarah 
 
“De apostolische heilige Tridentijnse Mis is het enige anker voor 
redding van de katholieken”.                           Aartsbisschop Vigano  
 
“Afgezien van zijn spirituele verdiensten is de Traditionele Mis een 
culturele schat van onvergelijkbare waarde. 
De Mis laat zich niet beoordelen door een tijdperk of en plaats. De 
Mis behoort tot alle tijden en tot geen tijd. De Mis staat boven de 
tijd”.                                                Christian Brown in OnePeterFive 
 
En, ook toepasselijk op de Kerk van vandaag: 
“ Traditie is niet om wat er nog van de “as” overblijft te bewaren, 
maar om het vuur er terug in te blazen”.                       Gustaf Mahler 
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