
en de betovering proeven van de oneindigheid. 
 
De woestijn intrekken is zichzelf ontdekken 
in de adem op en neer, in ruisende gedachten 
van nergens en overal, in het intens luisteren 
naar Gods woorden die voedzamer zijn dan brood. 
 
En zo te weten komen: ik ben zijn evenbeeld, 
zijn zoon, zijn dochter, zijn teergeliefde. 
 
‘Ja’ zeggen tegen God met een ‘ja’ dat als een donder 
de hele woestijn vult en uitdeint naar alle steden en dorpen 
van zijn land. 
 
“Bekeert u, want de tijd is rijp, God is nabij.” 
 

Gebed. 
 
God van ons leven, bron van ons bestaan, 
U wekt leven uit al wat lusteloos, windstil of verlaten lijkt. 
Goed nieuws mochten wij  van U vernemen: 
ons dode bestaan hebt U omgekeerd tot nieuw leven. 
U gaf ons een nieuw elan 
om zo het beste van onszelf weer door te geven aan elkaar. 
Doe ons dan die wegen gaan, 
wegen van hoop en uitzicht, 
wegen waarop Jezus ons is voorgegaan 
hier en nu, in tijd en eeuwigheid. 

 
Zending en zegen. 

 
In ons en doorheen ons mag zichtbaar worden 
wat God met ons bedoelt:  
dat wij kiezen om te handelen in het volle licht. 
Overtuigd van onze inzet 
en trouw aan de belofte van God 
-ik zal er zijn- 
Mogen wij zijn boodschap, handelend meedragen, 
het volle licht tegemoet, 
 
in + de naam van de Vader, Zoon en Geest. Amen. 

 
 

 
4e zondag van de veertigdagentijd 

 
Mogen we dan ook gezegende worden door God 
+ in de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 
 

Inleiding 
 
Woorden van profeten werden veracht, tekenen des tijds almaar 
genegeerd. Onheil overkwam de Joden zoals een ballingschap in 
Babel. 
COVID-19 kreeg alle kans om wereldwijd dood te zaaien en 
menselijk leed te veroorzaken. 
Deze veertigdagentijd is voor ieder van ons de uitgelezen kans  
om ons verbonden te weten, of de verbinding te herstellen,  
met onszelf, met de ander, met God. Ons met God verbonden 
weten, is kiezen voor een levenshouding van gerechtigheid.  
Laten we ons doordringen met Gods liefde  
die ons steeds weer nieuwe kansen geeft. 
 

Gebed 
 
Vader van het leven, open onze ogen zodat wij zien en lezen 
de tekenen van de tijd. Dringende boodschappen komen tot ons 
via profetische en wijze mensen: zij die spreken vanuit  
wetenschap en vanuit het hart. Wij doen beroep op uw  
scheppingskracht om alles ten goede te keren. 
Help ons te kiezen voor het licht dat wij herkennen in die mens 
van vlees en bloed, Jezus. Amen. 
 

Lezing 2 Kronieken 36, 14-16; 19-23 
 
Het joodse volk zag de ballingschap als straf van God  voor hun ongehoorzaamheid en 
ontrouw.  Maar toen de Perzische koning Cyrus, het joodse volk toestemming gaf om 
terug te keren naar Juda ervaarden de joden dit als een teken van Gods barmhartigheid 
en trouw. 

 



In die dagen was Sidkia koning in Jeruzalem. Hij deed wat in strijd 
was met de wil van de Heer, zijn God. En hij gaf geen gehoor aan 
wat de profeet Jeremia namens God tot hem sprak. Hij bleef  
koppig en eigenzinnig en weigerde terug te keren tot de Heer, de 
God van Israël. 
 
Het kon niet anders meer of aan Gods geduld moest een einde  
komen. En zo gebeurde het dat de koning van de Chaldeeën tegen 
hen optrok. Hij liet de tempel in brand steken en de muur rond  
Jeruzalem afbreken. Verder liet hij alle grote gebouwen in vlammen 
opgaan, zodat alle kostbaarheden verloren gingen. Alle mensen die 
aan de dood ontsnapt waren, werden in ballingschap weggevoerd 
naar Babel. Daar moesten zij de koning en zijn  als slaven dienen. 
Deze slavernij duurde totdat het Perzische rijk aan de macht kwam. 
Zo ging toen in vervulling wat de Heer door de profeet Jeremia  
gezegd had: “ Zeventig jaar zal het land niet meer bewerkt worden. 
Zo zal het land de rust krijgen die het volgens de Wet moest  
hebben.” In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van  
Perzië, ging de belofte in vervulling, die de Heer door de profeet  
Jeremia had gedaan. Hij gaf Cyrus in om in heel zijn rijk het  
volgende besluit af te kondigen, dat ook op schrift werd gesteld: 
“Dit is het  besluit van Cyrus, de koning van Perzië: 
God heeft mij alle koninkrijken van de aarde in handen gegeven. Hij 
heeft mij opgedragen voor Hem een tempel te bouwen in  
Jeruzalem. Allen die mijn wil volbrengen en tot het volk van deze 
God behoren, mogen terugkeren naar Jeruzalem. Moge God hen 
helpen. “ 
 

Evangelie  (Joh. 3,  1-2a. 14a. 15-21 ) 
 
In die tijd was er een man die Nikodemus  heette. Hij behoorde tot 
de Farizeeën die streng vasthielden aan de joodse wet. Hij was ook 
lid van de Hoge Raad. Midden in de nacht ging hij naar Jezus toe. 
Jezus zei tot hem: “De Mensenzoon moet omhoog geheven worden,  
zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat allen 
die naar Hem opzien en in Hem geloven, eeuwig leven zullen  
hebben. 
Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij zijn enige Zoon  
gegeven heeft. Ieder die zich aan Hem toevertrouwt, zal niet  
verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. God heeft zijn Zoon niet 
naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de 
wereld door Hem zou worden gered. Wie zich aan de Zoon  
toevertrouwt, wordt niet geoordeeld. Wie zich niet aan Hem  
toevertrouwt, heeft zichzelf al veroordeeld omdat hij niet gelooft in 
de Zoon van God. En dit is het oordeel: Het licht is in de wereld  
gekomen, maar de mensen verkozen de duisternis boven het licht 

omdat zij kwaad bedreven. Ieder die kwaad doet, vermijdt het licht 
uit vrees dat zijn daden aan het licht komen. Wie handelt naar 
waarheid en recht, gaat naar het licht toe. Wie zijn daden ziet, 
weet dat ze ter ere van God zijn gesteld. “ 
 

Voorbeden 
 
God en Vader van alle mensen 
we willen tot U bidden met onze vragen en bekommernissen: 
 
We willen bidden voor allen die leven in een welvarend land. 
Dat wij tijd nemen voor bezinning en rust. 
Dat wij op tijd halt roepen aan onze honger naar meer en meer. 
En dat we durven luisteren naar de stem van Gods licht 
die altijd brandt in het diepst van onze ziel. Laat ons bidden 
 
We willen bidden voor alle organisaties die opkomen voor een 
rechtvaardige wereld en meer solidariteit. Voor alle vrijwilligers 
van Broederlijk Delen Dat wij door weg te geven, te ruilen en te 
delen het fundament leggen van een rechtvaardiger wereld. 
Laat ons bidden 
 
We willen bidden voor alles wat ons ter harte gaat. 
Laat ons bidden 
 

Onze Vader. 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze 
schuldenaren, en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en 
de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

 
Bezinning  

 
De woestijn intrekken was in die tijd de enige manier 
om zich te kunnen terugtrekken  
uit de familie en uit de dorpsclan. 
 
De ruwe rotsmassa’s opzoeken waar geen mens je achterna 
komt en onderduiken in een overlevingsavontuur, 
maar overweldigd worden door de stilte 
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