
‘Ook ik veroordeel u niet’ 
Verzoeningsviering tijdens de veertigdagentijd in het Jubeljaar van de Barmhartigheid 
 
Vooraan in de kerk wordt een schaal met doopwater geplaatst, met daarbij eventueel een 
sobere bloemversiering. 
 
Openingslied: Wij roepen, Heer (ZJ 315) of Waar is de plaats die vrede lacht? (ZJ 324) 
 
Kruisteken en welkom: 
 
De voorganger opent met een kruisteken en spreekt een openingswoord: 
 
V. Op Aswoensdag zijn we de veertigdaagse tocht begonnen  
van bekering en vernieuwing. 
We werden opgeroepen ons leven ‘om te keren’  
en ons hart te openen voor de boodschap van het Evangelie. 
In het hart van die boodschap staat de barmhartigheid van God: 
vanuit zijn oneindige liefde voor de mens  
verlangt God er naar om onze zwakheid,  
ons kwaad en gebrek aan liefde te vergeven. 
Maar zijn verzoening kan ons slechts bereiken  
als wij ons niet opsluiten in zelfrechtvaardiging;  
als we durven toegeven dat we tekort schieten in de liefde  
en Gods barmhartigheid nodig hebben. 
 
Psalm 86 vertolkt het gebed van iemand die zich bewust is van zijn armoede,  
en die zich in zijn nood met een diep vertrouwen tot God richt.  
Mogen deze woorden ons helpen  
om oprecht en zonder angst tot God te bidden. 
 
Psalm 86 (85)   
 
De psalm wordt afwisselend gebeden of gezongen, in twee koren.  
 
1 Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren, 

ik ben ongelukkig en arm. 
 2 Bescherm mij, want U ben ik toegewijd, 

draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op U. 
 3 Mijn God zijt Gij toch, heb erbarmen met mij, 

voortdurend roep ik tot U. 
 4 Verblijd het hart van uw dienaar, Heer, 

ik richt mij tot U vol vertrouwen. 
 5 Gij zijt immers goed en genadig, Heer, 

barmhartig voor elk die U aanroept. 
 6 Luister dan, Heer, naar mijn bidden, 

geef acht op mijn smekende stem. 
 7 In tijden van onheil roep ik tot U, 

ik weet dat Gij mij verhoort. 
 8 Geen godheid, o Heer, is aan U gelijk, 

geen werk is zo groot als het uwe. 



 9 Eens komen de volken, uw schepselen, weer 
om U te aanbidden, uw Naam te loven. 

10 Want groot zijt Gij, Heer, en groot is uw schepping, 
Gij zijt de enige God. 

11 Leer mij dus uw weg, om die trouw te volgen, 
vervul mijn hart met ontzag voor uw Naam. 

12 Dan zal ik van harte U danken, mijn God, 
uw Naam in eeuwigheid loven. 

13 Want groot was uw medelijden voor mij, 
Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. 

14 Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, 
een vechtersbende staat mij naar het leven, 

zij hebben U niet voor ogen. 
15 Maar Gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, 

geduldig, mild en betrouwbaar. 
16 Let dan op mij, heb erbarmen met mij, 

en schenk uw dienaar uw kracht. 
Kom toch te hulp de zoon van uw dienstmaagd, 

17  geef mij een bewijs van uw gunst. 
Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, 

dat Gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. 
Eer aan de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd 
 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.  

 
Schriftlezing: Ezechiël 16, 1-15.60-63 (Weekdaglectionarium III, nr. 225) 
 
Terwijl gij daar zo trappelde in uw bloed, zei Ik: jij moet in leven blijven! … Ik heb u met 
water gewassen, het bloed van u afgewist en u met olie gezalfd. Gij werd een schone vrouw … 
maar door uw schoonheid zijt gij zelfverzekerd geworden en gij zijt ontucht gaan plegen met 
uw faam … Toch zal Ik weer terugdenken aan het verbond … Dan zult gij tot inkeer komen … 
 
Antwoordzang: Wij zoeken hier uw aangezicht (ZJ 329) of een Taizélied: Misericordias 
Domini in aeternum cantabo, Dieu ne peut que donner son amour  
(zie: www.taize.fr/nl_article10326.html). 
 
Evangelielezing: Joh 8, 1-11 (Zondagslectionarium, C-jaar, nr. 54) 
 
Toen brachten Schriftgeleerden en Farizeeën Hem een vrouw die op overspel was betrapt. … 
Toen zei Jezus tot haar: “Ook ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer.” 
 
Inspiratie voor een homilie: 
 
“Barmhartigheid is de goddelijke wil om te omarmen, waarmee God ons welkom heet door 
zichzelf te geven en door zich naar ons toe te buigen om ons te vergeven. Jezus heeft gezegd 
dat Hij niet is gekomen voor de rechtvaardigen, maar voor de zondaars. Hij is niet gekomen 
voor de gezonde mensen die geen arts nodig hebben, maar voor de zieken. Je zou dus kunnen 
zeggen dat barmhartigheid de identiteitskaart van onze God is. God van barmhartigheid, 
barmhartige God. Voor mij is dat echt de identiteitskaart van onze God. Ik was altijd diep 



geraakt bij het lezen van het verhaal over Jeruzalem, zoals het wordt verteld in de Bijbel, in 
hoofdstuk 16 van het boek Ezechiël. In dat verhaal wordt Jeruzalem vergeleken met een 
pasgeboren baby bij wie de navelstreng niet werd doorgeknipt, maar die nog onder het bloed 
werd weggegooid. God zag haar spartelen in haar bloed, Hij waste haar, zalfde haar, kleedde 
haar, en toen ze was opgegroeid tooide Hij haar met zijde en sieraden. Maar betoverd door 
haar eigen schoonheid begon zij zich te prostitueren, waarbij ze zich niet liet betalen, maar 
zelf haar minnaars betaalde. God zal zijn verbond met haar echter niet vergeten, en Hij zal 
haar boven haar oudere zusters plaatsen, opdat Jeruzalem zich zal schamen als ze eraan 
terugdenkt, wanneer haar alles zal worden vergeven wat ze heeft misdaan.  
Dat is voor mij een van de grootste openbaringen: je zult evengoed het uitverkoren volk 
blijven, al je zonden zullen je vergeven worden. Barmhartigheid is ten diepste verbonden met 
de trouw van God. De Heer is trouw omdat Hij zichzelf niet kan verloochenen”  
 
Paus Franciscus, in: De naam van God is genade. De paus in gesprek met Andrea Tornielli, 
The House of Books, 2016, pp. 30-31. 
 
Stil gebed 
 
Litaniegebed om ontferming: 
 
V. Jezus Christus is onze Verlosser en onze voorspreker bij de Vader. 
Bidden wij tot Hem met nederigheid en vertrouwen: 
 
L. Gij die gezonden zijt om aan armen de Blijde Boodschap te brengen  
en gebrokenen van hart te genezen. 
 
Refrein (dat na elke aanroeping wordt herhaald): Heer, ontferm U (3x) (ZJ 10d) 
 
Gij die gekomen zijt, niet om rechtvaardigen, maar om zondaars te roepen. 
 
Gij die veel hebt vergeven aan de vrouw die veel liefde had betoond. 
 
Gij die U tot vriend hebt gemaakt van tollenaars en zondaars. 
 
Gij die het verloren schaap op uw schouders hebt genomen  
en het naar de schaapsstal hebt teruggebracht. 
 
Gij die de overspelige vrouw niet hebt veroordeeld, maar haar in vrede hebt laten gaan. 
 
Gij die Zacheüs, de tollenaar, geroepen hebt tot bekering en nieuw leven. 
 
Gij die aan de goede moordenaar het paradijs hebt beloofd. 
 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader  
en voor altijd leeft om voor ons ten beste te spreken. 
 
Onze Vader 
 
V. Bidden wij dan om Gods vergeving, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:  
 



Onze Vader …   
 
Kans tot persoonlijke belijdenis 
 
Na het Onze Vader nodigt de voorganger de aanwezigen uit tot een moment van bezinning, 
waarin de mensen die het sacrament van de verzoening wensen te vieren zich kunnen 
voorbereiden op een persoonlijke zondenbelijdenis. Hij geeft eventueel ook enkele praktische 
aanwijzingen en nodigt de aanwezigen uit om in de loop van de bezinningstijd naar de 
doopvont te gaan en zich te bekruisen met het doopwater, in herinnering aan hun doopsel.  
Suggesties voor een gewetensonderzoek zijn te vinden in het Pelgrimsboekje voor het 
Jubeljaar (Licap, 2015), pp. 80-81). 
 
De aanwezige priesters verdelen zich in de kerk voor het aanhoren van de persoonlijke 
belijdenis en het uitspreken van de absolutie.  
 
Ondertussen kan er zachte muziek worden gespeeld of kunnen liederen gezongen worden. 
Enkele suggesties: 
 
Oud het leven dat wij leiden (ZJ 323) 
Uit de diepten roep ik U, Heer (ZJ 313) 
Barmhartige Heer (ZJ 316) 
Nothing can ever come (Taizé) 
Voici Dieu qui vient à mon secours (Taizé) 
 
Men kan ook de speciale hymne voor het Jaar van de barmhartigheid zingen (voor de 
partituur: zie www.kerknet.be/organisatie/iclz). 
 
Als afsluiting van dit moment zingt men een psalm of een lied om God te danken om zijn 
barmhartigheid. Bijvoorbeeld:  
 
Psalm 32 (31):  
 
1 Gelukkig degene wiens fout werd vergeven, 

wiens zonde door God werd bedekt. 
 2 Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God, 

wiens hart geen misdaad verbergt. 
 3 Zolang ik bleef zwijgen, kwijnde ik weg 

en sleet ik zuchtend mijn dagen. 
 4 Uw hand drukte zwaar op mij dag en nacht, 

mijn kracht vloeide weg als in gloeiende hitte. 
 5 Toen heb ik mijn zonde beleden voor U, 

mijn schuld niet langer ontkend. 
Ik sprak: ‘Voor de Heer beken ik mijn fout’; 

toen hebt Gij mijn zonde vergeven. 
 6 Daarom zal de vrome zich keren tot U 

wanneer hij door onheil bedreigd wordt; 
Al breekt er een stortvloed over hem los, 

de rampspoed zal hem niet raken. 
 7 Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood, 

Gij hult mij in voorspoed en vreugde. 



 8 ‘Ik toon u de weg die ge voortaan moet gaan, 
Ik leid u en waak over u. 

 9 Wees niet eigenwijs als een paard of een muildier,° 
wiens drift men moet temmen met teugel en bit, 

omdat het anders niet luistert.’ 
10 Want talrijke rampen treffen de zondaar, 

maar God beschermt die vertrouwen op Hem. 
11 Weest blij in de Heer, alle vromen, 

verheugt u en jubelt, oprechten van hart. 
Eer aan de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd 
 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.  
 
Slotgebed (Collecta uit het misformulier voor de verzoening onder de volkeren, 
Weekdagmissaal, nr. 32): 
 
V. Barmhartige God,  
altijd staat Gij gereed  
om ons met U te verzoenen. 
Gij schenkt ons dagen van genade  
om U te erkennen als Schepper en Vader van ons allen. 
Help ons in deze gunstige tijd  
uw boodschap van vrede te aanvaarden met heel ons hart,  
mee te werken aan de uitvoering van uw wil  
en alles te herstellen in onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,  
God, door de eeuwen der eeuwen. 
  
Zendingswoord en zegen: 
 
V. “Ook ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer”.  
Met deze woorden redt Jezus het leven van de vrouw uit het evangelie.  
Hij schenkt haar nieuw leven en nieuwe toekomst.  
Ook wij hebben hier van Godswege  
nieuw leven en toekomst ontvangen.  
Wij mogen met vrede en vreugde  
verder naar het paasfeest toeleven. 
Zegene u onze God - almachtig in zijn barmhartigheid -  
Vader, Zoon en heilige Geest. 


