
1e ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD 

 

EERSTE LEZING Gen., 9, 8-15 
Het verbond van God met Noach, die gespaard bleef  
van de wateren van de zondvloed. 

 
     Uit het Boek Genesis 

 
8   Dit zei God tot Noach en zijn zonen: 
9   „Nu ga ik mijn verbond aan met u en met uw nageslacht 
10 en met alle levende wezens die bij u zijn,  
     met de vogels en de viervoetige dieren,  
     met alle dieren van de aarde die bij u zijn,  
     met al wat uit de ark is gekomen,  
     al het gedierte van de aarde. 
11 „Ik ga met u een verbond aan  
     dat nooit meer enig levend wezen  
     door het water van de vloed zal worden uitgeroeid  
     en dat er zich nooit meer 
     een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten."  
12 En God zei: 
     „Dit is het teken van het Verbond dat ik instel tussen mij en u 

     en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle geslachten. 
13 „Ik zet mijn boog in de wolken; 
     die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. 
14 „Wanneer ik op de aarde de wolken samenpak  
     en de boog in de wolken zichtbaar wordt, 
15 dan zal ik denken aan het verbond tussen mij en u  
     en alle levende wezens; alles wat leven heeft. 
     „De wateren zullen nooit meer zwellen 

     tot een vloed om al wat leeft te verdelgen." 
 
 
TUSSENZANG Ps. 25 (24), 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9 

   De wegen van God zijn goed en betrouwbaar  
   voor ieder die zijn verbond onderhoudt. 
 
Wijs mij uw wegen, Heer,  
leer mij uw paden kennen. 
 
Leid mij volgens uw woord, 
want Gij zijt mijn God en Verlosser. 
 
Gedenk uw barmhartigheid, Heer, 
uw altijd geschonken ontferming. 
 
Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd;  
maar denk aan mij met erbarmen. 
 
De Heer is goed en rechtschapen,  
daarom wijst Hij zondaars de weg. 
 
Hij leidt de geringe langs eerzame paden, 
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.  



TWEEDE LEZING 1 Petr., 3, 18-22 
Gij zijt door het doopsel gelijkvormig geworden aan Christus. 
 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus 

 
Broeders en zusters, 
18 Christus is eens voor al gestorven voor de zonden 

- de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen –  
om ons tot God te brengen. 
Gedood naar het vlees 

werd Hij ten leven gewekt naar de geest. 
19 Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker,  
20 die eertijds, in de dagen dat Noach de ark bouwde,  
weerspannig waren geweest, 
terwijl God in zijn lankmoedigheid geduld oefende. 
In de ark bleven slechts enkelen,  
niet meer dan acht personen behouden 

te midden van het water. 
21 Dit was een voorafbeelding van het doopwater  
waardoor gij nu gered wordt. 
De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid  
maar de verbintenis met God van een goed geweten, 
krachtens de opstanding van Jezus Christus 

22 die ten hemel gevaren zetelt aan Gods rechterhand,  
nadat engelen en machten en krachten 

aan Hem onderworpen zijn. 
 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE Mt., 4, 4b 

Niet van brood alleen leeft de mens 

maar van ieder woord dat uit de mond van God voortkomt. 

 
 
EVANGELIE Mc., 1, 12-15 
Hij werd door de Satan op de proef gesteld  
en de engelen bewezen Hem hun diensten. 
 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
     volgens Marcus 

 
12 In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn.  
13 Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door,  
     terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld.  
     Hij verbleef bij de wilde dieren 

     en de engelen bewezen Hem hun diensten.  
14 Nadat Johannes was gevangen genomen  
     ging Jezus naar Galilea 

     en verkondigde Gods Blijde Boodschap.  
15 Hij zei: 
     „De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij;  
     bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap."  



Jaar B – Eerste zondag van de vastentijd – 21 februari 2021 

 

“De doop beoogt de verbintenis met God van een goed geweten.” (1 Petrus 3,21)  
 

Inleiding 

De Paasnacht is vanouds doopnacht. De veertigdagentijd ervoor vormt een intensieve 

voorbereiding voor degenen die gedoopt worden én voor wie hun doop gedenken. Geen 

wonder dat de lezingen nu al zinspelen op water en Doopsel.  
 

Eerste lezing: Genesis 9, 8-15 

De eerste lezing is ditmaal niet gekozen bij het Evangelie, zoals gebruikelijk, maar bij de 

tweede lezing. Wat beide lezingen verbindt, is de watervloed. We lezen hier over Gods 

verbond met de hele mensheid, via Noach. Nooit meer zo’n vernietigende vloed, belooft God. 

De regenboog is het teken van dat verbond. De laatste jaren krijgt de regenboog vaak een 

andere betekenis opgelegd: die van ‘seksuele diversiteit’. Een palet aan seksuele-  en 

genderidentiteiten. Maar laten we nuchter blijven: God bracht in de ark van iedere soort een 

mannetje en een vrouwtje. Ook de mens is in tweevoud geschapen. Niet in een verwarrende 

veelvoud van seksuele identiteiten, die ook nog eens fluïde (vloeibaar) blijken te zijn. Met 

vallen en opstaan mogen we leven als zonen en dochters van God. Wie maakt er nooit fouten? 

Maar Gods verbond blijft bestaan. De regenboog zegt ons niet dat al onze seksuele 

gedragingen oké zijn. De regenboog vertelt ons dat God ons léven wil. Dit verbond wordt nog 

iedere Mis bekrachtigd als we de kelk zien met daarin ‘het bloed van het altijddurende 

verbond’ tot vergeving van de zonden. Dat werkt beter dan een watervloed!  

 

 Gebed: Heer, uw verbond is de grond onder ons bestaan.  
 

 Vraag: Ziet u de regenboog als een verbondsteken?  

 

Tweede lezing: 1 Petrus 3, 18-22 

Wat de ark voor de acht mensen was, is de doop voor ons. Een reddingsboei. En het is niet 

alleen zo dat wij uit het kwaad gered worden. Het kwaad gaat ook uit óns. Zo krijgen we een 

goed, een rustig geweten. Maar hoe zit het met de gelovigen die vóór Christus leefden? De 

Kerk leert dat Jezus is ‘nedergedaald ter helle’ om hen op te halen. (CKK § 632-637) Sommige 

uitleggers zijn van mening dat hier de met ‘geesten in de kerker’ boze geesten bedoeld zijn. 

Die vernemen tandenknarsend dat Christus overwonnen heeft in zijn dood. Beide uitleggen 

zijn diepzinnig en waardevol.  

 

 Gebed: God, onrustig is ons hart in ons, tot het rust vindt in U. (St. Augustinus)  
 

 Vraag: Welke plek heeft gewetensonderzoek in uw leven?  

 

Evangelie: Marcus 1, 12-15 

Jezus is net gedoopt. En meteen moet Hij verder. De Geest ‘drijft’ Hem de woestijn in om 

beproefd te worden. Satan zal er alles aan doen, Jezus een kwaad geweten te bezorgen. Een 

knagend besef van binnen: het zit niet goed. Een slecht geweten is de voedingsbodem van 

steeds nieuwe zonden. Maar satans plan mislukt. Over de drie manieren waarop hij beproeft, 

lezen we bij Matteüs en Lukas. Marcus noemt op zijn beurt een detail dat zij niet hebben: 

Jezus was bij de wilde dieren. Jakhalzen, schorpioenen, slangen. Deze wereld heeft ook wel 

iets van een wildernis. Maar je hoeft  niet in paniek te raken. God en zijn engelen zijn om je 

heen.  
 

 Gebed: ‘Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij 

heeft  toevertrouwd: verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.’ (Angele Dei)  
 

 Vraag: Wat is speciaal voor mij een ‘beproeving’?  


