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Zondag 19 maart 

 
  Vierde Zondag van de Vasten 

 
Epistel :  H. Paulus aan de Galaten  4, 22 – 31 
Evangelie :  H. Johannes  6, 1 - 15 
 
 
Vierde Zondag van de Vastentijd   - LÆTARE 
 
"Lætare". Dit is de vreugde van het podium in het midden van de 
vastentijd; het loopt vooruit op de vreugde van Pasen, die uit het 
kruis moet voortkomen. In Rome is de statie bij het Heilig Kruis van 
Jeruzalem, bewust gekozen om de vreugde en de grootsheid van het 
nieuwe Jeruzalem te bezingen, de Kerk op aarde en de stad in de 
hemel.   
In het brevier laat de Kerk het verhaal van Mozes lezen. Twee 
belangrijke feiten vatten het samen. Enerzijds de uittocht uit Egypte: 
Mozes redt zijn volk uit de harde gevangenschap van de 
Egyptenaren en leidt het over de Rode Zee; dit is de bevrijding, het 
einde van de slavernij. Anderzijds voedt hij hen met manna in de 
woestijn, geeft hen de Wet van Sinaï en leidt hen naar het Beloofde 
Land waar eens Jeruzalem, de heilige stad, zal verrijzen, waarheen 
de stammen van Israël elk jaar zullen optrekken om hun vreugde te 
zingen over het feit dat zij het bevoorrechte volk zijn dat door God is 
uitverkoren.  
 De Mis van vandaag toont de verwezenlijking van deze cijfers. De 
ware Mozes is Christus, die ons uit de slavernij van Satan en de 
zonde heeft bevrijd, ons door het water van het doopsel leidt en ons 
voedt met zijn Eucharistie, en ons in zijn Kerk brengt, het ware 
Jeruzalem, de verwachting van de hemel, waar de uitverkorenen 
voor altijd het lied van de verlosten zullen zingen.   
De vreugde van de Kerk is groot door het bezit van deze 
rijkdommen, door de voortdurende vernieuwing ervan in haar en 

door de mogelijkheid ze door te geven. Met dit in gedachten nodigt 
zij ons halverwege de vastentijd uit om de heilzame adem van de 
genade in te ademen. De roze ornamenten, de stem van het orgel, de 
bloemen op het altaar, zijn de tekenen van haar vreugde, die de 
vrolijke gregoriaanse melodieën ook met blijdschap uitdrukken. 
 
Meditatie 
Lætare! Laat ons ons verheugen. De eerste oorzaak van onze 
vreugde is dat God God is: Ik ben hij die is. Laten wij God 
beschouwen, zijn oneindige volmaaktheden, zijn rechtvaardigheid, 
zijn barmhartigheid: alles wat hij doet is juist; hij is God, onze God, 
God voor ieder van ons. Hij geeft zichzelf aan ons in de Heilige 
Eucharistie. 
Laten we ons verheugen omdat Pasen eraan komt, de "doorgang" 
van God, vandaag in het geloof, morgen in het volle licht van de 
visie. Laten wij ons verheugen in het kruis van Jezus, want in de 
gekruisigde Jezus vinden wij God. De maat van onze deelname aan 
het kruis van Jezus is de maat van onze deelname aan zijn 
opstanding. Laten wij ons altijd verheugen, want in Jezus wordt alles 
vreugde. 
        Dom Placide de Roton, Paroles d'un oère     -  E. H. JP Herman 
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