
INLEGVEL VIGILIEVIERINGEN VEERTIGDAGENTIJD 

WEEK 5, 2-4-2022 

Evangelielezing: Joh. 8,1-11 

In die tijd ging Jezus naar de Olijfberg, en vroeg in de morgen was 

Hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar Hem toe, Hij ging 

zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en 

de farizeeën een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. Ze 

zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze 

vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes 

draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt U 

daarvan?’ Dit zeiden ze om Hem op de proef te stellen, om te zien of 

ze Hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn 

vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte Hij zich op 

en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen 

naar haar werpen.’ Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen 

ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, 

en ze lieten Hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. 

Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u 

veroordeeld?’ ‘Niemand, Heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei 

Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’ 

Luisterlied: ‘Dank u Heer’, Sela 

 

Vol van onrust was mijn hart; 

waarheen moest ik gaan? 

Maar bij U vind ik rust; 

Heer, ik eer Uw Naam. 

 

Dank U Heer, 

dat U houdt van mij. 

Ondanks mijn zonden staat Uw liefde vast. 

Dank U Heer, 

voor wat U deed voor mij. 

Nu mag ik leven heel dicht aan Uw hart. 

 

Zonder U was ik zwak; 

waar kwam mijn hulp vandaan? 

Maar in U vind ik kracht; 

Heer, ik prijs Uw Naam. 

 



Dank U Heer, 

dat U houdt van mij. 

Ondanks mijn zonden staat Uw liefde vast. 

Dank U Heer, 

voor wat U deed voor mij. 

Nu mag ik leven heel dicht aan Uw hart. 

 

Dank U Heer, 

dat U houdt van mij. 

Ondanks mijn zonden staat Uw liefde vast. 

O, dank U Heer, 

voor wat U deed voor mij. 

Nu mag ik leven heel dicht aan Uw hart. 

Nu mag ik leven heel dicht aan Uw hart. 

 

Dank U Heer. 

 

Vraag: Welke boodschap zou Jezus voor mij in het zand schrijven? 

 

 

Gedicht: door Wim Holterman osfs 

 

Soms lijkt ons leven een doodlopende weg. 

We voelen ons aan alle kanten bedreigd 

door mensen, door gebeurtenissen. 

We voelen ons in de steek gelaten, 

misschien wel door onze beste vrienden. 

Het is moeilijk om zin te ontdekken, 

moeilijk om te werken aan toekomst. 

Want: ‘waarom?’, ‘waarvoor?’, ‘voor wie?’. 

 

In die dorre woestijn hebben we mensen nodig. 

Mensen, die ons bij de hand nemen 

en die ons op handen blijven dragen. 

Zonder hen gaan we kopje onder, 

halen we het niet of nauwelijks. 

Zij halen ons weg uit de kringloop 

van eigenbelang en egoïsme. 

Zij wijzen ons op die kleine lichtpuntjes, 

waarvoor we ons hebben afgesloten. 

 

Het is goed om met die mensen mee te gaan. 

We mogen op hen vertrouwen. 



Ze scheppen in naam van God nieuwe ruimte. 

Ze geven nieuwe perspectieven aan. 

Als geen ander laten ze zien, 

dat God een God van toekomst is. 

Hij is het Doel van onze weg. 

Hij is Leven in plaats van dood, 

Liefde in plaats van haat. 

Hij is de Kracht in onze zwakheid. 

Hij is onze Weg, het Doel van ons leven. 

 

 

Muziek: ‘Reflections’, Gjeilo 

 

 

  



 

 


