
3e ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD 
 

EERSTE LEZING Ex. 3, 1-8a. 13-15 
Hij die is, zendt mij tot u. 

 
     Uit het boek Exodus 

 
1   In die dagen 

     hoedde Mozes de kudde van zijn schoonvader Jitro,  
     de priester van Midjan. 
     Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn  
     en kwam hij bij de berg van God, de Horeb.  
2   Toen verscheen hem de engel van de Heer, in een vuur dat opvlamde uit een      
     doornstruik. Mozes keek toe 

     en zag dat de doornstruik in lichter laaie stond  
     en toch niet verbrandde. 
3   Hij dacht: 
     ik ga er op af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken.  
     Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt? 

4   De Heer zag hem naderbij komen om te kijken.  
     En vanuit de doornstruik riep God hem toe: „Mozes." 
     „Hier ben ik", antwoordde hij.  
5   Toen sprak de Heer: 
     „Kom niet dichterbij, doe uw sandalen uit,  
     want de plaats waar gij staat is heilige grond."  
6   En Hij vervolgde: „Ik ben de God van uw vader,  
     de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob."  
     Toen bedekte Mozes zijn gezicht want hij durfde niet naar God  
     op te zien. 
7   De Heer sprak: 
     „Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn      
     onderdrukkers gehoord; ja, Ik ken zijn lijden. 
8a Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte."  
13 Maar Mozes sprak opnieuw tot God. 
     „Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg:  

     " De God van uw vaderen zendt mij tot u, 
     en zij vragen: Hoe is zijn naam? wat moet ik dan antwoorden?"  
14 Toen sprak God tot Mozes: 
     „Ik ben die is." 
     En ook: „Dit moet gij de Israëlieten zeggen:  
     Hij die is, zendt mij tot u." 
15 Bovendien zei God tot Mozes: 
     „Dit moet ge de Israëlieten zeggen:  
     De Heer de God van uw vaderen, 
     de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob,  
     zendt mij tot u. 
     Dit is mijn naam voor altijd. 
     Zo moet men Mij aanspreken, alle geslachten door."  



TUSSENZANG Ps. 103 (102) 1-2, 3-4, 6-7, 8 en 11 

   De Heer is barmhartig en welgezind. 
 
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen! 
 
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,  
vergeet zijn weldaden niet! 
 
Hij is het die u uw schulden vergeeft,  
die u geneest van uw kwalen. 
 
Hij is het die u van de ondergang redt, 
die u omringt met zijn gunst en erbarmen; 
 
De Heer is rechtvaardig in al wat Hij doet,  
Hij Iaat de verdrukten recht wedervaren. 
 
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,  
Hij toonde zijn werken aan Israëls zonen. 
 
De Heer is barmhartig en welgezind,  
lankmoedig en goedertieren. 
 
Zo wijd als de hemel de aarde omspant,  
zo alomvattend is zijn erbarmen.  



TWEEDE LEZING 1 Kor., 10, 1-6. 10-12 
De gebeurtenissen met Mozes en het volk in de woestijn 
zijn opgeschreven als een les voor ons. 

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

 
     Broeders en zusters, 
1   Gij moet goed weten 

     dat onze vaderen wel allen onder de wolk zijn geweest,  
     allen door de Zee zijn getrokken, 
2   allen zijn zij door wolk en zee in Mozes gedoopt,  
3   allen aten zij hetzelfde geestelijk voedsel, 
4   allen dronken dezelfde geestelijke drank, 
     - want zij dronken uit de geestelijke rots die met hen meeging  
     en die rots was de Christus - 
5   maar in de meesten van hen heeft God geen welbehagen gehad;  
     immers: zij werden neergeveld in de woestijn. 
6   Deze gebeurtenissen zijn een les voor ons 

     opdat wij niet, zoals zij slechte dingen zouden begeren.  
10 Mort ook niet tegen God, zoals sommigen onder hen:  
     zij zijn gedood door de verderver. 
11 Wat hun overkwam had een diepe zin 
     en het werd te boek gesteld als een waarschuwing voor ons,  
     tot wie het einde der tijden gekomen is. 
12 Daarom, wie meent te staan  
     moet oppassen dat hij niet valt. 
 
 
 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE Mt. 4, 17 

Bekeert u, zegt de Heer, 
want het Rijk der hemelen is nabij.  



EVANGELIE Lc., 13, 1-9 
Als gíj u niet bekeert, zult ge allen op een dergelijke manier omkomen. 

 
   Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
   volgens Lucas 

 
1 In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen 
   die Hem vertelden wat er gebeurd was met de Galileeërs,  
   van wie Pilatus het bloed 

   met dat van hun offerdieren had vermengd.  
2 Daarop zei Jezus: 
   „Denkt ge, dat onder alle Galileeërs  
   alleen deze mensen zondaars waren,  
   omdat zij dat lot ondergaan hebben?  
3 „Volstrekt niet, zeg Ik u.  
   „Maar als gij u niet bekeert, 
   zult ge allen op een dergelijke manier omkomen. 
4 „Of die achttien die gedood werden 
   doordat de toren bij de Silóam op hen viel:  
   denkt ge dat die alleen schuldig waren 

   onder alle mensen die in Jeruzalem woonden?  
5 „Volstrekt niet, zeg Ik u. 
   „Maar als gij niet tot bekering komt, 
   zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen."  
6 Toen vertelde Hij de volgende gelijkenis:  
   „Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant stond;  
   hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets. 
7 „Toen zei hij tot de wijngaardenier: 
   AI sinds drie jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten zoeken  
   maar ik vind er geen. 
   Hak hem om ! Waartoe put hij nog de grond uit?  
8 „Maar de man gaf hem ten antwoord: 
   Heer, Iaat hem dit jaar nog staan; 
   Iaat mij eerst de grond er omheen omspitten  
   en er mest op brengen. 
9 Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht;  
   zo niet, dan kunt ge hem omhakken."  



Jaar C – Derde zondag in de vastentijd – 20 maart 2022 

 

“Het werd te boek gesteld als een waarschuwing voor ons.” (1 Korintiërs 10,11)  

 

Inleiding 

Bij een gevaarlijke onderneming (zoals: Jezus volgen) zijn er twee valkuilen. Moedeloosheid: ‘Dat 

lukt toch nooit.’ Daarom is de eerste lezing een bemoediging. De andere valkuil is overmoed: ‘Dat 

doe ik wel even.’ Daarom zijn de andere Schriftwoorden waarschuwend van aard.  

 

Eerste lezing: Exodus 3,1-8a en 13-15 

Pasen heeft drie betekenissen die samenhangen. (1) De lente komt, de natuur staat als het ware op uit 

de dood. (2) God bevrijdde Israël uit Egypte. (3) Jezus bevrijdt ons van de dood. Daarom horen we 

deze weken voortdurend over de weg die Israël gegaan is. Het is ook onze weg. We lezen dat God 

zegt: ‘Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte.’ (vs. 8) Dat is een bijzondere 

manier van zeggen. God is toch overal, die hoeft toch niet af te dalen? Hij zou, oneerbiedig gesproken, 

alles vanuit zijn hemelse commandopost kunnen regelen. Maar in dat ‘afdalen’ zit een mysterie 

verborgen. Christus is Gods eeuwige Zoon die afdaalt in onze ellende en ons de weg baant uit de 

benauwdheid. Zo maakt God zijn naam waar: IK BEN – bij u.  

 

 Gebed: Dank U, Heer, dat U afdaalt om ons te verheffen.  

 

 Vraag: ‘HIJ DIE IS’ – wat zegt die naam jou?  

 

Tweede lezing: 1 Korintiërs 10,1-6 en 10-12 

De Kerk onderscheidt vier lagen van betekenis in de Bijbel. (1) Letterlijk: wat gebeurde er? (2) 

Allegorisch: wat zegt dit over God? (3) Moreel: wat staat ons dus te doen? (4) Anagogisch: welk 

verlangen roept dit gedeelte op? We zien hier hoe Sint Paulus meerdere lagen laat meeklinken. In de 

letterlijke zin ging Israël door de woestijn, wonderbaarlijk in leven gehouden door God. Allegorisch 

vertelt dit over Christus, de Rots, en over het Doopsel en de Eucharistie. Moreel is dit een sterke 

oproep om niet te morren en trouw te blijven. ‘Wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt.’ 

(vs. 12) De laatste laag moeten we er zelf bij denken. Het doel van de reis is het hemelse Kanaän, 

waar we oneindig gelukkig zullen zijn bij Christus: een blij vooruitzicht.  

 

 Gebed: Heer, bewaar mij voor overmoedig zelfvertrouwen.  

 

 Vraag: ‘Morren tegen God’ – hoe klinkt dat?  

 

Evangelie: Lucas 13,1-9 

Als wij verschrikkelijk nieuws horen, komt soms een vraag bij ons op. Hoe kan de almachtige goede 

God dit toelaten? Deze vraag kunnen we stellen op een gelovige manier, zoals Job dat deed. Dan stel 

je de vraag aan God: waarom, God? Je kunt de vraag ook ongelovig stellen. Dan praat of ‘roddel’ je 

alleen maar over God. Maar onze Heer Jezus roept een vraag op die wij ons nauwelijks zouden 

indenken. Waarom leven wij nog, waarom laat de heilige God toe dat wij nog verder leven? Deze 

vraag dwingt ons, naar onszelf te kijken. Een gepaste vraag in deze tijd van boete. Wat heeft mijn 

leven tot nu toe opgeleverd aan vrucht? Andere levens zijn ten einde gekomen, soms op heel abrupte 

manier. Waarom zou mij dat niet kunnen overkomen? Als ik vandaag om het leven kom, ben ik dan 

in het reine met God? Tot nu toe heeft Hij steeds geduld met mij gehad. ‘Misschien draagt hij het 

volgend jaar vrucht; zo niet, dan kunt ge hem omhakken.’ (vs. 9)  

 

 Gebed: Heer, ik wil mijn leven beteren en vrucht dragen voor U.  

 

 Vraag: Welke ‘mest’ heeft God om mijn levensboom laten aanbrengen? (vs. 8)  


