
DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
 

EERSTE LEZING Jon., 3, 1-5. 10  
De Ninivieten bekeerden zich van hun slecht gedrag. 

 
     Uit de Profeet Jona 

 
1   Het woord des Heren werd gericht tot Jona:  
2   „Begeef u op weg naar Ninive, de grote stad, 
     en verkondig haar de boodschap die Ik u zal ingeven."  
3   En Jona begaf zich op weg naar Ninive 

     zoals de Heer hem bevolen had. 
     Ninive nu was een geweldig grote stad, 
     wel drie dagreizen groot. 
4   En Jona begon de stad binnen te trekken,  
     een dagreis ver en hij preekte als volgt: 
     „Nog veertig dagen en Ninive zal vergaan !" 

5   De mensen van Ninive geloofden het woord van God;  
     ze riepen een vasten af 
     en van groot tot klein deden allen het boetekleed aan.  
10 En God zag wat ze deden 
     en hoe ze zich van hun slecht gedrag bekeerden. 
     En Hij kreeg spijt dat Hij hun met de ondergang gedreigd had  
     en Hij voerde zijn dreiging niet uit. 
 
 

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 Kor., 7, 29-31 
De wereld die wíj zien gaat voorbij. 

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

 
     Broeders en zusters, 
29 De tijd is kort geworden. 
     Laten daarom zij die een vrouw hebben  
     zijn als hadden zij ze niet; 
30 zij die wenen als weenden zij niet; 
     zij die zich verheugden als waren zij niet verheugd;  
     zij die kopen als werden zij geen eigenaar. 
31 Kortom zij die met het aardse omgaan moeten er niet in opgaan;  
     want de wereld die wij zien gaat voorbij. 
 
 
 
 
ALLELUIA Mc., 1, 15 

Alleluia. 
Het rijk Gods is nabij; 
gelooft in de Blijde Boodschap. 
Alleluia. 
 
 

EVANGELIE Mc., 1, 14-20 
Bekeert u en gelooft ín de Blijde Boodschap. 

 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
     volgens Marcus 

 
14 Nadat Johannes was gevangen genomen  
     ging Jezus naar Galilea 

     en verkondigde er Gods Blijde Boodschap.  
15 Hij zei: 
     „De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij;  
     bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap."  
16 Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep  
     zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas,  
     terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer;  
     zij waren namelijk vissers. 
17 Jezus sprak tot hen: „Komt, volgt Mij; 
     Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt." 
18 Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.  
19 Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeus,  
     en diens broer Johannes; 
     ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken.  
20 Onmiddellijk riep Hij hen. 
     Zij lieten hun vader Zebedeus 

     met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.  



Jaar B – Derde zondag door het jaar – 24 januari 2021 

 

“Bekeert u en gelooft de Blijde Boodschap!” (Marcus 1,15)  

 

Inleiding 

Bekering is het thema. De andere kant op gaan leven. Waarom zou je eigenlijk? Omdat er een 

onheilsprofeet dreigt met de ondergang. En ook omdat Gods regering voelbaar wordt in ons leven. 

Zijn rijk is nabij. Twee goede redenen om het stuur om te gooien.  

 

Eerste lezing: Jona 3, 1-5 en 10 

Het zonlicht heeft altijd dezelfde warmte en volheid van kleuren. Toch ervaren we het licht steeds 

anders. Dan weer fel, dan bleek, dan oranje, dan helderwit. En we spreken van een ‘opgaande zon’, 

terwijl in werkelijkheid de aarde beweegt. Zo is het ook met God. God is eeuwig dezelfde, de 

alwetende, de volmaakte. In Hem zijn geen slapende mogelijkheden; Hij verwerkelijkt zich ten volle. 

Maar onze ervaring van Hem verandert steeds. De zondaren van Ninevé ervaren God als streng en 

dreigend. Als Rechter die het onrecht bestraft. Maar als we berouw hebben, gaan we God anders 

ervaren. Het is net alsof God ‘spijt heeft’ en nu zijn barmhartigheid laat oplichten. De Bijbel spreekt 

regelmatig op deze manier over God. God, zoals we Hem vanuit ons menselijk perspectief ervaren. 

Een beetje dus, zoals wij over de zon praten.  

 

 Gebed: God, laat ons uw barmhartigheid ervaren.  

 

 Vraag: Wanneer heb ik voor het laatst berouw gevoeld?  

 

Tweede lezing: 1 Korintiërs 7, 29-31 

Heel dit hoofdstuk gaat over het huwelijk en het celibaat. Het christelijk huwelijk is diep geworteld 

in de schepping. Tegelijk is het een gelijkenis van de ‘bruiloft van het lam’ die komt. Iets dat vooruit 

wijst dus. Het celibaat is zelfs nog sterker op de toekomst gericht. Mensen zien af van trouwen, om 

nog beter toe te leven naar de eeuwige bruiloft. Het lijkt een beetje op mensen die, toelevend naar 

overvloedig diner, de maaltijd ervoor overslaan. Zo leef je nóg intenser toe naar het feest. Maar hoe 

dan ook, zowel huwelijk als celibaat oriënteren zich op Gods toekomst. Deze wereld gaat griezelig 

snel voorbij. Klamp je er niet aan vast. Ga wel op de wereld in, maar ga er niet in op.  

 

 Gebed: God, help ons om toe te leven naar de grote Bruiloft.  

 

 Vraag: Waarom roept het celibaat zulke sterke reacties op bij mensen?  

 

Evangelie: Marcus 1, 14-20 

Waarom zou je het stuur omgooien? Vanwege de dreigende consequenties van je zonden. Soms is 

vrees een terecht motief tot bekering. Onze Heer Jezus vult aan: bekeer je, ook omdat ‘het Rijk van 

God nabij is’. Met alle hartverwarmende gevolgen daarvan. Gods invloed wordt voelbaar. Dat is een 

blijde boodschap, een evangelie. Een magneet die bij het ijzer komt, begint het ijzer naar zich toe te 

trekken. Het verschil met mensen, is dat wij een keuze hebben. Daarom doet Jezus een beroep op ons: 

bekeert u, gelooft! Gods Rijk is nabij. Dat zegt de Kerk nu al tweeduizend jaar. Is het Rijk werkelijk 

nabij? Zeker is het Rijk nabij in de heiligen en in de sacramenten. Al tweeduizend jaar rakelings nabij. 

Wie zich ervoor openstelt, kan de stille kracht van God ervaren. Het Rijk is nabij, en vandaag qua tijd 

nog nabijer dan gisteren. Gods liefdevol geduld is de reden van het uitstel. God wil ons niet 

overdonderen als het te laat is, maar ons roepen als er nog tijd is.  

 

 Gebed: God, ik wil leven als burger van uw Rijk, kom mij te hulp.  

 

 Vraag: Jezus nu meteen volgen, vind je dat lastig?  


