
3e ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD 
 

EERSTE LEZING Ex., 20, 1-17 of Ex., 20, 1-3. 7-8. 12-17 
De wet werd door Mozes gegeven. 

 
     Uit het Boek Exodus 

 
1   In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen.  
2   „Ik ben de Heer uw God 

     die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. 
3   „Gij zult geen andere goden hebben ten koste van mij.  
(4  „Gij zult geen godenbeelden maken, 
     geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel,  
     beneden op aarde of in de wateren onder de aarde.  
5   „Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen 

     en hun geen goddelijke eer bewijzen;  
     want ik, de Heer uw God, 
     ik ben voor hen die mij haten een jaloerse God 

     die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen 

     tot het derde en vierde geslacht, 
6   maar voor hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden  
     een God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht.)  
7   „Gij zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken;  
     want de Heer Iaat hen die zijn naam lichtvaardig gebruiken 

     niet ongestraft. 
8   „Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn.  
(9  „Zes dagen zult gij werken en alle arbeid verrichten.  
10 „Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God.  
     „Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten: 
     gij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet,  
     uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet,  
     zelfs niet de vreemdeling die bij u woont. 
11 „In zes dagen immers heeft de Heer de hemel, de aarde,  
     de zee met al wat er in is gemaakt. 
     „Maar de zevende dag heeft hij gerust 
     en zo de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt.) 
12 „Eer uw vader en uw moeder. 
     „Dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt.  
13 „Gij zult niet doden. 
14 „Gij zult geen echtbreuk plegen.  
15 „Gij zult niet stelen. 
16 „Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen. 
17 „Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste;  
     gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste,  
     niet op zijn slaaf, zijn slavin, 
     zijn rund of zijn ezel, 
     op niets wat hem toebehoort."  



TUSSENZANG Ps. 19 (18), 8, 9, 10, 11 

   Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. 
 
De wet van de Heer is volkomen,  
zij sterkt de onzekere geest. 
 
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,  
onwetenden maken zij wijs. 
 
Rechtmatig zijn al zijn bevelen,  
bevredigend voor het gemoed. 
 
Glashelder zijn zijn geboden,  
zij zijn een licht voor het oog. 
 
Het woord van de Heer is eerlijk,  
het blijft in eeuwigheid waar. 
 
Zijn uitspraken zijn waarachtig,  
rechtvaardig in iedere zaak. 
 
Gezocht meer dan goud of juwelen,  
welsmakend als honingzeem. 
 
Uw dienaar neemt ze ter harte,  
hij wordt er rijk voor beloond. 
 
 

TWEEDE LEZING 1 Kor., 7, 22-25 
Wij verkondigen een gekruisigde Jezus, voor de mensen een aanstoot, 
maar voor hen die geroepen zijn, een wijsheid. 

 
     Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus  
     aan de christenen van Korinte 

 
     Broeders en zusters, 
22 Joden eisen wonderen, Grieken wijsheid. 
23 Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, 
     voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid;  
24 maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, 
     is die Christus Gods kracht en Gods wijsheid. 
25 Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen  
     en de zwakheid van God is sterker dan de mensen. 
 
 
 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE Ps. 51 (50), 12a en 14a 

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,  
dat mijn mond uw lof kan zingen.  



EVANGELIE Joh., 2, 73-25 
Breekt deze tempel af en in drie dagen zal lk hem doen herrijzen. 

 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
     volgens Johannes 

 
13 Toen het paasfeest der Joden nabij was  
     ging Jezus op naar Jeruzalem. 
14 In de tempel trof Hij de verkopers aan van runderen,  
     schapen en duiven 

     en ook de geldwisselaars die daar zaten.  
15 Hij maakte van touwen een gesel, 
     dreef ze allemaal uit de tempel,  
     ook de schapen en de runderen;  
     het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels  
     en Hij wierp die omver. 
16 En tot de duivenhandelaars zei Hij:  
     „Weg met dit alles ! 
     „Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal !"  
17 Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat:  
     De ijver voor Uw huis zal mij verteren. 
18 De Joden richtten zich tot Hem met de woorden:  
     „Wat voor teken kunt Gij ons laten zien 

     dat Gij dit doen moogt?" 
19 Waarop Jezus hun antwoordde:  
     „Breekt deze tempel af 
     en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen."  
20 Maar de Joden merkten op: 
     „Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd;  
     zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen?"  
21 Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam.  
22 Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden  
     herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had,  
     en zij geloofden in de schrift 
     en in het woord dat Jezus gesproken had. 
23 Terwijl Hij bij gelegenheid van het paasfeest in Jeruzalem was,  
     begonnen er velen in zijn Naam te geloven 

     bij het zien van de tekenen die Hij deed. 
24 Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen in hen  
     omdat Hij allen kende. 
25 Hij wist wat er in de mens stak  
     en daarom was het niet nodig 

     dat iemand Hem over de mens inlichtte. 
  



Jaar B – Derde zondag van de vastentijd – 7 maart 2021 

 

“Breek deze tempel af en Ik zal hem in drie dagen laten herrijzen.” (Johannes 2,19)  
 

Inleiding 

Het komende Paasfeest is een feest met meerdere lagen. De lente speelt een rol. Ook Israëls 

bevrijding uit Egypte. En Pasen is vooral de redding door Jezus’ kruisdood en verrijzenis.  

 

Eerste lezing: Exodus 20, 1-17 

Met Pesach (Pasen) vieren de Joden de uittocht uit Egypte. Deze gebeurtenis staat als 

machtige locomotief voor de tien geboden. Het motief om God te gehoorzamen is niet alleen 

dat Hij ons geschapen heeft, maar vooral dat Hij ons gered heeft uit de slavernij. Vervolgens 

is het de vraag: hoe blijven we vrije mensen? Daar zijn de tien geboden voor. De eerste 

geboden betreffen vooral onze relatie tot God. Daarna komt de naastenliefde. Jezus heeft deze 

tien geboden herleid tot twee: heb God lief en uw naaste.  
 

 Gebed: Heer, mogen uw geboden mij bewaren in de vrijheid.  
 

 Vraag: Aan welk gebod wil ik extra aandacht geven deze veertigdagentijd?  

 

Tweede lezing: 1 Korintiërs 1,22-25 

De uittocht uit Egypte ging gepaard met tien plagen en grootse wonderen. Een zee die droog 

land wordt, een vurige wolkkolom: het is bepaald niet alledaags. ‘Met een arm’ heeft God 

Israël bevrijd. Als dat Gods werkwijze is, ligt het voor de hand om van de Messias net zoiets 

te verwachten. Alleen dan nog veel groter en indrukwekkender. Maar Jezus is de Gekruisigde. 

Dat is voor Joden een ‘aanstoot’. Iets om over te struikelen. Het lijkt een belediging voor de 

God die in eerdere tijd liet Zijn almacht liet zien. De Joden eisen een teken. Een demonstratie 

van Gods macht. Ze kunnen Gods nieuwe werkwijze niet meemaken. Uiterst zwak – en juist 

zo wereldveroverend. Dwaas – en juist zo de sleutel tot het geheim van ons mens-zijn. Het is 

alsof je op de uitkijk staat naar God, en Hij komt van de andere kant. Misschien kunnen we 

ons wel herkennen in de reacties van de ‘Jood’ en de ‘Griek’. Om vervolgens toch de 

Gekruisigde lief te hebben.  
 

 Gebed: O bone Iesu, intra tua vulnera absconde me – Jezus, verberg mij in uw wonden.  
 

 Vraag: Een Gekruisigde die ons redt door het lijden – erger ik mij daar aan?  

 

Evangelie: Johannes 2, 13-25 

Helpen wonderen om tot geloof te komen? Alleen als er goede wil is. Anders zorgen 

wondertekenen   hooguit voor tijdelijke sensatie. De mensen lopen achter Jezus aan vanwege 

de ‘tekenen’ die Hij doet (vs. 23). Maar Jezus heeft geen geloof in hun geloof. Hij kijkt er 

dwars doorheen. Als hun geloof zo weinig voorstelt, zal ook hét Teken niet bij hen werken: 

de verrijzenis. Jezus heeft de tempel gereinigd, helemaal solo. De tempel is beeld van Jezus 

zelf. Een gebouw waarin God en mens samenkomen. Waarin verzoening plaatsvindt. Wat 

eeuwenlang symbolisch werd afgebeeld, gebeurt werkelijk in de kruisdood van Jezus. Zijn 

gemartelde lichaam is het mysterieuze altaar van de verzoening. Jezus’ lichaam wordt 

‘afgebroken’, maar herrijst op de derde dag. Ook wij worden als levende stenen onderdeel 

van die tempel. Wij vormen met Jezus één lichaam, één tempel. Een plek waar God en mens 

met elkaar in liefde verzoend worden. St. Paulus betrekt het op ons fysieke bestaan: ‘Uw 

lichaam is een tempel van de Heilige Geest’. (1 Korintiërs 6,19)  
 

 Gebed: Heer, voeg ons samen tot geestelijk heiligdom.  
 

 Vraag: Reinigt Jezus ook vandaag nog de Kerk?  


