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Zondag 5 februari 
  Zondag van Septuagesima 

 
Epistel : H. Paulus aan de Korinthiërs I, 9, 24 - 27 
Evangelie : H. Mattheus 20, 1 - 16 

 
Voorbereiding op de vastentijd	

De tijd van Septuagesima, die de Paascyclus opent, gaat al in op wat het 
hele onderwerp van de liturgie van de vastentijd en Pasen zal zijn: de 
overgang van de mensheid uit de staat van verval en slavernij waarin de 
zonde haar heeft geplaatst, naar een nieuw leven van vrede.	

De liturgie van de vastentijd en de paastijd gaat over de overgang van de 
mensheid uit de staat van verval en slavernij waarin de zonde haar heeft 
gebracht, naar een herstel en bevrijding die alleen God kan schenken.	

De liturgie begint met een inleiding tot de diepten van het menselijk 
verval. In de Metten wordt de studie van het Oude Testament hervat om 
ons bewust te maken van onze ellende. Op de eerste zondag wordt de 
erfzonde bevestigd met de val van Adam (Septuagesima); vervolgens het 
betreurenswaardige beeld van de rampzalige gevolgen ervan met de 
boosaardigheid van de mensen en de zondvloed die er de straf van is 
(Sexagesima). Het gebaar van Abraham die zich opmaakt om zijn zoon 
te offeren, is de voorbode van het offer dat God van zijn eigen Zoon zal 
eisen om te boeten voor de fouten van de mensheid (Quinquagesima).	

Tijdens de Mis, na een aangrijpend maar vertrouwensvol beroep op 
Gods hulp (Introitus van de drie zondagen), zijn de brieven van Paulus 
een dringende uitnodiging tot trouw en inspanning, evenals tot 
naastenliefde, waarover hij bewonderenswaardige lof uitspreekt. Dan 
komen de Evangeliën, vol van de grote hoop op verlossing: de gelijkenis 
van de arbeiders in de wijngaard laat zien dat de verlossing zich uitstrekt 



tot alle eeuwen; de gelijkenis van de zaaier laat zien dat zij ieder mens 
bereikt die zich openstelt voor het woord van God; de genezing van de 
blinde man van Jericho, die volgt op de aankondiging van het 
lijdensverhaal, verkondigt reeds de overgang van de duisternis naar het 
licht.	

Deze liturgie, waarin de ellende en de omvang van de zonde oproepen 
tot de verlossing die gaat plaatsvinden, is een prachtige inleiding op de 
vastentijd en op de bevrijding van Pasen.  De namen Septuagesima, 
Sexagesima, Quinquagesima duiden niet de week aan, maar de tien 
dagen waarop elk van deze zondagen valt.  Deze tijd heeft een semi-
tijdelijk karakter. Het vasten is nog niet opgelegd, maar de kleur van de 
versieringen is al paars, en de vreugdezangen, het Gloria en het Alleluja, 
worden onderdrukt. Bijzonder opvallend is de totale afschaffing van het 
alleluja: het wordt niet meer gehoord tot Pasen; zelfs in de Missen van 
de feesten wordt het met zijn vers vervangen door een hymne van een 
heel ander karakter: enkele verzen van de psalmen uitgevoerd op een vrij 
eenvoudige melodie, een soort enigszins versierde psalmodie.         Dom 
Gaspar Lefebvre	

MEDITATIE	

God is, volgens ons zondagse evangelie, een vader; zijn uitverkorenen 
zijn familie; het werk dat hij hen te doen geeft wordt aangeduid met de 
wijnstok. De wijnstok belooft en geeft wijn; wijn is vreugde; in het huis 
van zo'n vader moeten allen zich verheugen. Deze wijngaard is onze 
wijngaard. Laten we het houden. Wat zegt de Bruidegom? De wijnstok 
ben ik; de takken zijn jullie. Als de tak de wijnstok niet bewaakt, zich niet 
goed vasthecht, goed hecht, goed verenigd en verenigd is met de 
wijnstok, zal hij geen sap meer ontvangen en afsterven. Laten we dus de 
wijnstok behouden, laten we ons verenigen met Jezus. Laten we hem niet 
verlaten; hem een seconde verlaten is sterven. Dus nooit! Maar bij hem, 
wat een leven, wat een vrucht, wat een wijn! Laat ons hem liefhebben, o 
mijn ziel, laat ons hem aanbidden. In het huis van zo'n vader moet men 
werken. De beste genaden van God worden alleen gegeven op 



voorwaarde dat men voor God werkt, maar moedig, vreugdevol, niet met 
dode hand. Kijk naar alle heiligen: hoe zij de overvloed van deze 
genaden genoten, maar ook hoe zij werkten! Laat ons dan werken, wat 
ons werk ook is, werk van de handen, werk van het hoofd; wat onze 
bezigheid ook is, bidden, zingen, zelfs slapen: laat ons alles goed doen, 
alles in de orde van Gods wil, alles met vreugde en rust van geest in 
God. God zal tevreden zijn, onze harten zullen zich verheugen, de 
beloning zal verzekerd zijn.                     P. Emmanuel 

E.H. JP Herman 

De Traditionele Heilige Mis 
Afgezien van zijn geestelijke verdiensten is de Traditionele Mis een 
culturele schat van onvergelijkbare waarde. De H. Mis laat zich niet 
beoordelen door een tijdperk of een plaats. De H. Mis behoort tot alle 
tijden en tot geen tijd. 

Christian Brown, 6 augustus 2021- OnePeterFive 
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