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Zondag 20 maart  
Derde Zondag van de Vasten 

 
Epistel : Paulus aan de Efezieërs 5, 1 -9 
Evangelie : Lucas 11, 14 – 28 
Nam Jezus tot hiertoe in de vastenliturgie een defensieve houding aan, 
vandaag treedt Hij in het offensief. Het licht neemt de strijd op tegen de 
duisternis. Jezus drijft de duivel weg uit een bezeten man. Het epistel zegt 
ons :“Vroeger waart gij duisternis, maar nu zijt gij kinderen in de Heer; 
gedraagt u dan als kinderen van het licht” . Jezus drijft de duivel uit een 
stomme man. De duiveluitdrijving werd ook in ons voltrokken bij ons 
doopsel. Ook vandaag loopt de duivel rond als een briesende leeuw die 
wacht op wie hij kan verslinden. Op de aanvallen van de duivel wordt in 
deze H. Mis voortdurend gezinspeeld.  
In het Introïtus: “de Heer trekt mij uit zijn valstrik”; in het Graduale : 
“Laat de vijand niet overmachtig worden”. Na het Evangelie zijn de 
gebeden weer sereen en berouwvol. 
De bondgenoten van de duivel zijn de zonden tegen de liefde, de 
onzuiverheid, de hebzucht. Maar de vrucht van het licht bestaat in wat goed 
is en rechtvaardig en waarheid. Het Offertorium zegt ons dat de bevelen 
van God rechtvaardig zijn en een vreugde voor het hart. Denken we in deze 
vastentijd aan onze uitverkiezing door het Doopsel. 
 
De dagelijkse misgebeden van de ‘oude Mis’ tijdens de Vasten behoren 
tot de rijkste liturgie van het Kerkelijk Jaar .  
Daarom even sporadisch de volgende week overlopen: 
Maandag: Met als hoofdgedachte: het eenvoudig geloof, de nederigheid . 
Zoals de Syrische hoofdman Naäman door een bad in de Jordaan genezen 
werd van zijn melaatsheid (epistel en evangelie) zo zijn wij door het 
doopsel gezuiverd van  onze melaatsheid door de erfzonde. Danken wij 
God hiervoor en zeggen we samen met de hoofdman: “Nu weet ik waarlijk 
dat er geen God is op heel de aarde dan de God van Israël”. 
Dinsdag 
In de mis komen we samen als biddende gemeenschap. Daar is Christus in 
ons midden. Daar buiten moeten wij die eenheid tot werkelijkheid maken. 
Daarom moeten wij bij ieder conflict dat ons kan treffen in navolging de 
woorden van Christus zeggen dat wij anderen zullen vergeven “niet zeven 
maal toe, maar tot zeventig maal zeven.” 
Woensdag 

 “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij”, zegt Jezus 
ons in het evangelie. Moge Christus “ons heiligen van alle dwalingen om 
de goddelijke beloften waardig te zijn” bij het komende Paasfeest. 
(slotgebed) 
Donderdag 
Christus volgen gaat niet zonder offers nu wij meer naderen tot Zijn offer 
op de Calvarieberg. Daarom lezen we bij de profeet Jeremias “Verbetert 
uw levenswandel en uw gezindheid; dan zal Ik in deze plaats onder u 
blijven wonen.” (epistel) 
Vrijdag 
Het epistel en evangelie van deze dag doen ons denken aan ons doopsel. 
Christus is het levend water; door Hem konden wij kinderen worden van 
God. Daarom volgen wij Hem die zegt : “Mijn spijs is de wil te doen van 
Hem die Mij gezonden heeft, om zo zijn werk te volbrengen”. (epistel) 
Zaterdag 
Vandaag staat centraal de liefde van God voor allen die in nood verkeren. 
Herhalen wij ons vertrouwen in de goddelijke barmhartigheid “ opdat wij 
gerekend worden onder de ledematen van Hem wiens Lichaam en Bloed 
wij deelachtig zijn geworden”. (slotgebed).  
Zo mooi dat we aangespoord worden in ieder slotgebed van de Mis tijdens 
de Vasten met de woorden: “Buigt uw hoofden in deemoed voor God”. 
 
Mededelingen 
Zondag 20 maart eerste omhaling Broederlijk. Vergeet niet dat investeren 
in priesters, investeren is in uw eeuwige toekomst bij God ! 

Huize Marthe Robin - KBC  rek. BE 28 4024 0365 8120 
Vrijdag 25 maart, feest van Maria Boodschap. Paus Franciscus zou die 
dag om 17 uur Rusland toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. 
Vrijdagen in de Vasten :Kruiswegmeditatie  
14.30u:  Meditatie Improperia – Palestrina   -  15.00u:  Kruisweg  
Zaterdagen: van  9 -10 uur stil gebed in onze kapel. 
Een dag en uur dat u beter past kan ook na afspraak. De kapel is dan open. 
Zondag 27 maart: H. Mis om 9.30 uur, opgeluisterd door enkele zangers 
van een kerkkoor uit Namen, die er wekelijks tijdens de TLM zingen. 
Wij zingen mee met het Kyriale 1 en Credo 1.                        Verantw. C.C 
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