
Bijbellezen 
in de 

40 dagen Vastentijd 
 
 
 
 

 
 

Jaar B 2021 
 
 
 
 



	 2	

Inleiding 
Waar pastor Reerink andere jaren bijbelavonden hield om in de Advent en de 
Veertigdagen-vastentijd wat bewuster de vieringen van de zondagen te beleven, is 
dat in Coronatijd helaas niet mogelijk. Daarom doen we dit via Facebook. In dit 
boekje staan de lezingen van alle zondagen van de Vasten en van Palmzondag, met 
daarbij enkele vragen om wat gerichter naar de teksten te kijken. Dit ter 
voorbereiding van de Facebook-‘bijeenkomsten’, waarin wat meer uitleg wordt 
gegeven. We hopen dat het u die hier belangstelling voor hebt, helpt om in deze 
Vastentijd tot inkeer te komen en bewuster mee te vieren. 
 
Van de ‘gewone’ tijd door het jaar gaan we over tot de veertigdagentijd. Op deze 
zondagen lezen we uit het evangelie volgens Marcus. Aan de hand van zijn 
evangelie gaan we op weg met Jezus. Bij Marcus zit er duidelijk de vaart in. Jezus 
roept zijn eerste leerlingen, onderwijst een menigte mensen, gaat de confrontatie aan 
met de geestelijke leiders uit zijn tijd, zoekt de stilte op om te bidden en geneest 
zieken. Zo laat Hij zich op korte tijd kennen als iemand met gezag en met een 
bijzondere boodschap; een uitnodiging om naar Hem te luisteren.  
 
In de veertigdagentijd van het B-jaar lezen we belangrijke passages uit de 
heilsgeschiedenis. Kernwoord hierin is: verbond. God sluit een verbond met Noach, 
geeft toekomst aan Abraham, wijst het volk de weg in de Tien Woorden, bevrijdt zijn 
volk uit de ballingschap en gaat uiteindelijk een nieuw verbond aan: Gods wet wordt 
in ons hart gegrift. Gods aanhoudende zorg voor mensen wordt bevestigd in en door 
Jezus, die de weg ten leven tot het uiterste is gegaan. Met het joodse volk en met 
Jezus gaan wij op weg naar het nieuwe Jeruzalem, waar leven is voorgoed. 
 
1e zondag van de Vasten 
 
De zes zondagen van de veertigdagentijd zijn 
etappes op weg naar Pasen, het feest van de 
verrijzenis. In de lezingen uit het Oude Testament 
wordt het thema van het Verbond uitgewerkt. 
Vandaag het Verbond met Noach, dus met de 
heel mensheid. In de komende zondagen zal dit 
meer en meer toegespitst worden om te eindigen 
met de vernieuwing van het Verbond in Jezus, de 
Christus. Wellicht kan onze aandacht vallen op de 
tweede lezing waarin een geloofsbelijdenis wordt 
uitgesproken (lang voordat het Credo was 
opgesteld). De evangelieteksten van de zes 
zondagen van de veertigdagentijd maken stap 
voor stap duidelijk wie Jezus Christus is en wat Hij voor ons als gelovigen betekent. 
Van de dorre woestijn van vandaag naar water, licht en nieuw leven in de komende 
weken. Zo gaan we elke week iets verder op weg naar Pasen. 
 
Gebed 
God van alle leven, 
na alle chaos en uitzichtloosheid 
sloot Gij een verbond met Noach en de zijnen. 
Uw veelkleurige regenboog 
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zegde hun een nieuwe toekomst aan. 
Sluit vandaag ook met ons een nieuw verbond, 
nu we met Jezus, onze Tochtgenoot, 
veertig vastendagen lang 
de woestijn intrekken, 
om te leren inzien waar het op aankomt. 
Verbind U met ons 
en schenk ons volheid van leven in Jezus’ naam. Amen. 
 
Eerste lezing (Gen, 9, 8-15) 
8 God zei tegen Noach en zijn zonen: 
9 `Nu sluit Ik mijn verbond 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, 
alle dieren die uit de ark zijn gekomen, 
alle dieren van de aarde. 

11 Ik sluit met u mijn verbond, 
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 sluit tussen Mij en u, 
en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle generaties. 

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, aan alles wat leven heeft. 
De wateren zullen nooit meer aanzwellen tot een vloed, 
om alles wat leeft te verdelgen. 

KBS Willibrord 1995 
 
Vragen bij de tekst 
A Wat lijkt je een heel belangrijkwoord in deze tekst? Hoe vaak zie het je staan? 
B Wat doet het beeld van de regenboog met je? Wat roept dat beeld op? 
 
Evangelie (Mc., 1, 12-15) 
12 In die tijd dreef de Geest Jezus weg, recht de woestijn in. 
13 Hij bleef in de woestijn, veertig dagen, 

op de proef gesteld door de satan. 
Hij was in gezelschap van de wilde dieren, 
en de engelen stonden Hem ten dienste. 

14 Maar nadat Johannes overgeleverd was, 
kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen 

15 en zei: 
`De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden. 
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Bekeer u! 
Heb geloof in de Goede Boodschap.’ 

KBS Willibrord 1995 
 
Vragen bij de tekst 
A Wat stel jij je voor bij het Rijk Gods in vers 15? 
 
Bezinning Pijnlijk verlangen 
Het leven lijkt soms een woestijn: 
leeg, dor en kaal. 
Je ziet geen uitweg, 
je bent alle richting kwijt. 
Van God en mens ben je verlaten, 
hopeloos overgeleverd aan jezelf. 
Verleden en toekomst lijken afgesneden. 
Er is alleen maar het nu: 
nu is het moment om te overleven; 
nu is het moment om richting te zoeken; 
nu zul je moeten weten 
of je verder gaat of niet. 
 
Gedreven door de Geest 
ging Jezus deze woestijn in. 
Hij stond voor de keuze 
om met zijn voor- of tegenstanders mee te gaan. 
Hij kon kiezen voor of tegen het leven. 
De Geest hield Hem overeind. 
Hij koos voor de weg naar Jeruzalem, 
de weg naar dood, de weg naar leven. 
Het pijnlijk verlangen naar leven in de Geest van God, 
hield Hem op de been. 
 
Midden in de woestijn van ons leven 
heeft Jezus voor ons een Blijde Boodschap. 
Niet dood en ellende, niet ziekte en haat 
hebben het laatste woord. 
We kunnen ze niet ontlopen. 
Ze overkomen ons, ze worden ons aangedaan. 
De Boodschap van leven, nu en eens voorgoed, 
is als een oase in ons bestaan. 
In de pijn van ons leven 
mogen we het verlangen levend houden 
naar toekomst, naar het Rijk Gods. 
 
 
2e zondag van de Vasten 
 
Ieder jaar – op de tweede halteplaats op weg naar 
Pasen – verkeren we op de Berg waar Jezus van 
gedaante verandert. Voorproef van een nieuwe 
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aanwezigheid van Hem, een aanwezigheid-de-dood-voorbij. Het is de zondag van 
het visioen dat de doopleerlingen (in zekere zin blijven we dat allen) wordt 
voorgehouden, zij en wij worden meegetrokken naar het Licht dat Jezus omstraalt. 
Dit visioen verwijst naar een geheelde wereld, een toestand waarin ‘alles op zijn plek’ 
is. Wij verkeren op de Berg: zo mag je het vieren van de liturgie op deze dag zien. 
Het luisteren naar het Woord dat ons wil omvormen, het vieren rond Brood en Beker 
voorafbeelding van het uiteindelijke Gastmaal, versterken dat proces van omkeer dat 
ons op Aswoensdag is toevertrouwd. Maar aan het einde van de viering – net zoals 
het slot van het evangelie – keren wij weer terug naar de dagelijkse dag waar wij het 
Woord mogen waarmaken. 
 
Gebed 
Heer, neem ons mee naar een hoge berg. 
Open daar onze verblinde ogen  
opdat wij weer zouden zien 
dat Gij de Heer van het leven zijt. 
Neem ons mee naar een hoge berg. 
Open daar onze gesloten oren  
opdat wij opdat wij zouden horen 
wat de Vader vraagt: “Luister naar Hem !” 
Neem ons mee naar een hoge berg. 
Open daar onze versteende harten  
opdat wij zouden begrijpen 
dat in het dal de liefde op ons wacht 
en soms ook het lijden. 
En spreek vandaag tot ons uw Woord van alle tijden: 
“Wees niet bang ! Ik ben met je !”. Amen. 
 
Eerste lezing (Gen, 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-1Smilie: 8) 
1 In die dagen gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen 

hem: `Abraham.’ En hij antwoordde: `Hier ben ik.’ 
2 Hij zei: `Ga met Isaak, uw zoon, uw enige, die u liefhebt, 

naar het land van de Moria, en draag hem daar, op de berg die Ik u zal 
aanwijzen, als brandoffer op.’ 

9 Toen zij de plaats die God hem had aangewezen bereikten, bouwde Abraham 
daar een altaar, 
stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaak vast 
en legde hem op het altaar, bovenop het hout. 

10 Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes 
om daarmee zijn zoon te offeren, 

11 riep de engel van de Heer hem vanuit de hemel toe: 
`Abraham, Abraham!’ En hij antwoordde: `Hier ben ik.’ 

12 En Hij zei: 
`Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets! 
Ik weet nu dat u God vreest, want u hebt Mij uw zoon, 
uw enige, niet willen onthouden.’ 

13 Abraham keek om zich heen en zag een ram die met zijn hoorns in het 
struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op, in plaats 
van zijn zoon. 
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15 Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal uit de hemel tot 
Abraham 

16 en zei: `Bij Mijzelf heb Ik gezworen – godsspraak van de Heer – omdat u dit 
gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet hebt onthouden, 

17 zal Ik u overvloedig zegenen en uw nakomelingen even talrijk maken als de 
sterren aan de hemel en de zandkorrels aan het strand van de zee. Uw 
nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten. 

18 Om uw zaad zullen alle geslachten van de aarde zich gezegend noemen, 
omdat u naar mijn stem hebt geluisterd.’ 

KBS Willibrord 1995 
 
Vragen bij de tekst 
A Wat is je eerste reactie op de tekst? 
B Wie zijn de hoofdpersonen van dit verhaal? Om wie van hen draait het het 

meest? 
C Dit verhaal heeft vaak is titel ‘Het offer van Isaak’. Wat zou een beter opschrift 

kunnen zijn? 
 
Evangelie (Mc., 9, 2-10) 
2 Zekere dag nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge 

berg op, waar Hij met hen alleen was. 
Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, 

3 en zijn kleren werden schitterend wit, 
zoals geen bleker op aarde ze maken kan. 

4 Elia verscheen hun samen met Mozes, in gesprek met Jezus. 
5 Petrus zei daarop tegen Jezus: `Rabbi, het is maar goed dat wij hier zijn; laten 

wij drie hutten maken, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een.’ 
6 Want hij wist niet wat hij moest zeggen; zo vol ontzag waren ze. 
7 Er kwam een wolk die hen overdekte, en er klonk een stem uit de wolk: `Dit is 

mijn geliefde Zoon; luister naar Hem.’ 
8 Toen ze rondkeken, zagen ze ineens niemand meer, 

alleen Jezus was bij hen. 
9 Terwijl ze van de berg afdaalden, bezwoer Hij hun niemand te vertellen wat ze 

gezien hadden, voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. 
10 Dit woord grepen ze aan om onder elkaar te bespreken 

waarop dat `uit de doden opstaan’ sloeg. 
KBS Willibrord 1995 
 
Vragen bij de tekst 
A Wat wordt in de verzen 2c – 3 over Jezus duidelijk gemaakt? Wat betekent het 

dat Hij in gezelschap van Elia en Mozes wordt gezien? Wat zegt dat over 
Jezus zelf? 

B De leerlingen krijgen een spreekverbod. Hoe versta je dat? 
 
Bezinning  
De hoge berg 
op weg uit de drukte, het geraas, het geroep. 
Inkeren, verstillen, 
het eigen hart horen, 
ademhalen, langzaam, diep, in en uit 
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aanwezig komen bij mezelf 
bij de altijd Aanwezige, 
Licht zien, soms even. 
Doorzinderd worden van het Licht, 
en de stem horen ‘Deze is mijn geliefde Zoon’ 
en luisteren, warm worden van die stem 
‘Het is goed dat we hier zijn’ 
en de ogen opslaan en niets anders zien 
dan de gewone dagelijkse realiteit, 
en toch! 
Met open ogen naar Jezus durven kijken, 
met open oren luisteren naar zijn Woord, 
naar die ongelofelijke Boodschap, 
naar Gods droom over onze wereld, 
over de mensen, 
over mij. 
Het durven geloven dat Woord, 
ernaar durven leven en ervaren: 
dit Woord is waar en goed! 
 
 
3e zondag 
 
De meditatie over het Verbond van God met 
mensen spitst zich vandaag toe op het volk Israël. 
De Tien Woorden (de Tien Geboden) worden 
opnieuw in ons midden gegeven, om ons op te 
bouwen, om voor ons Richtsnoer te zijn. Woorden 
van Verbond, vieren van Verbond in de liturgie en 
met name in de eucharistie, doen van het Verbond 
in de samenleving. Want dat Huis van God onder mensen vraagt om te worden 
opgeruimd. Ons ‘gemeenschappelijk huis’ (Laudato Si’!) vraagt om ‘heringericht’ te 
worden. Tegen alle afbraak in wijst Jezus op de opbouw van het Huis. Hijzelf geeft 
hier zijn leven aan. 
 
Gebed 
God, U hebt ons uw geboden gegeven 
als richtingwijzers voor het leven. 
We  hopen dat we de geest ervan mogen vatten 
die ook Jezus bezielde. 
De geest van respect voor God en voor de medemens. 
Steun ons in de trouw die wij ons voornemen 
en in de vriendschap voor elkaar. 
Door Jezus, onze Heer. Amen. 
 
Eerste lezing (Ex, 20, 1-17) 
1 Toen sprak God al de woorden die hier volgen. 
2 `Ik ben de Heer uw God die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. 
3 U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij. 
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4 U zult geen beelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de 
hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. 

5 Buig u niet voor hen neer en bewijs hun geen goddelijke eer, 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 de derde en vierde generatie. 

6 Maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden ben Ik een 
God die goedheid bewijst tot aan de duizendste generatie. 

7 U zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken, want de Heer 
laat degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft. 

8 Denk aan de sabbat; die moet voor u heilig zijn. 
9 Zes dagen kunt u werken en alle arbeid verrichten. 
10 Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God. 

Dan zult u geen enkele arbeid verrichten: uzelf niet, uw zoon niet, uw dochter 
niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, evenmin als de vreemdeling 
die bij u woont. 

11 Want in zes dagen heeft de Heer de hemel, de aarde en de zee en al wat ze 
bevatten 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 u lang leven op de grond die de Heer 
uw God u schenkt. 

13 U zult niet doden. 
14 U zult geen echtbreuk plegen. 
15 U zult niet stelen. 
16 U zult niet vals getuigen tegen uw naaste. 
17 U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; 

u 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.’ 

KBS Willibrord 1995 
 
Vragen bij de tekst 
A Hebben alle ‘tien woorden’ (geboden) dezelfde ‘kijkrichting’? 
B Hoe kunnen we de uitdrukking ‘u zult’ verstaan? 
 
Evangelie (Joh., 2, 13-25) 
13 Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem 
14 en zag daar hoe men in de tempel runderen, schapen en duiven stond te 

verkopen en geld zat te wisselen. 
15 Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep en joeg ze allemaal de tempel uit, 

schapen en runderen erbij. De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en 
al omver. 

16 En tegen de duivenverkopers zei Hij: `Weg ermee! Maak van het huis van mijn 
Vader geen markt!’ 

17 Zijn leerlingen beseften dat er geschreven staat: 
De ijver voor uw huis zal Mij verteren. 

18 De Joden riepen Hem ter verantwoording met de vraag: 
`Welk teken geeft U ons te zien als bewijs dat U zo mag optreden?’ 

19 Jezus gaf hun ten antwoord: 
`Breek deze tempel af, en in drie dagen laat Ik hem herrijzen!’ 
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20 Daarop zeiden de Joden: 
`Zesenveertig jaar is er aan deze tempel gebouwd, 
en U wilt hem in drie dagen laten herrijzen?’ 

21 Met dit woord doelde Jezus echter op de tempel die Hijzelf was. 
22 Toen Hij verrezen was uit de dood beseften zijn leerlingen dat Hij daarop 

gedoeld had, en ze geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus 
gesproken had. 

23 Tijdens zijn verblijf in Jeruzalem voor de viering van het paasfeest kwamen 
heel wat mensen tot geloof in zijn naam bij het zien van de tekenen die Hij 
verrichtte. 

24 Maar Jezus van zijn kant had geen geloof in hen, 
omdat Hij ze allemaal kende: 

25 niemand hoefde Hem over de mens iets te leren, 
Hij wist zelf wel wat men aan een mens had. 

KBS Willibrord 1995 
 
Vragen bij de tekst 
A Waarom zouden al die verkopers en geldwisselaars in de tempel te vinden 

zijn? Welke indruk krijg je van deze ‘eredienst”? 
B ‘Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam’ staat in vers 21. Wat zou 

de betekenis van die uitdrukking kunnen zijn? 
 
Bezinning Het beloofde land 
In het landschap van de geschiedenis 
zijn grenzen niet altijd zichtbaar. 
Pas veel later komt het besef: 
hier is toekomst gemaakt. 
 
Tussen de grenzen ontdekte Mozes een vrijheid, 
veel dieper dan de bevrijding uit Egypte. 
De echte grenzen van het Beloofde Land 
liggen niet aan de overzijde van de woestijn, 
maar aan de overzijde van zonde en corruptie, 
van verraad en geweld. 
 
Mozes ziet het Beloofde Land uitdeinen 
over heel de wijde ruimte aan zijn voeten, 
over alle komende geslachten, 
nog in de mist en de nevel 
van de komende eeuwen. 
 
Wat op de leisteen van de Sinaï is gegrift, 
is de bescherming van de mens en zijn geluk. 
Geen droge voorschriften, 
geen nameloze wetten: 
elk van de tien Woorden 
zouden door je vader kunnen uitgesproken zijn 
als aanmoediging en raadgeving. 
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4e zondag 
 
Het herstel van het Verbond van God met zijn volk 
kan uit een onverwachte hoek komen. Een 
buitenlandse heerser, Kores, wordt Messias 
genoemd omdat hij Jeruzalem laat herstellen en 
opbouwen. God werkt langs onverwachte wegen. 
Dat is genade, dat is een gave-om-niet, dat is liefde. 
Het is echter geen goedkope genade. De afbraak 
van de ballingschap, de verwijdering van God, het 
kwaad moet eerst aangekeken worden. Dan kun je 
er ook meer (leren) omgaan. In het beeld van de 
koperen slang die omhoog geheven moet worden, 
zien we de omhoog geheven Christus die allen aan 
zich wil trekken. Beelden en voor-beelden op weg 
naar Pasen. 
 
Gebed 
God en Vader, 
wat U destijds voor uw volk hebt gedaan, 
doe dat vandaag ook voor ons: 
spreek uw Woord van bevrijding, 
leid ons weg uit ieder slavenhuis 
en bevrijd ons uit elke ballingschap. 
Leer ons eerbied te hebben voor alles wat leeft en groeit. 
Doe ons respect opbrengen voor klimaat en milieu 
opdat wij en alle volgende generaties 
toekomst mogen hebben 
en het feest van het leven mogen vieren, 
het feest van gedeelde vreugde en ware solidariteit. Amen. 
 
Eerste lezing (2 Kron., 36, 14-16. 19-23) 
14 In die dagen vielen de voornaamste priesters en het volk zelf in groten getale 

af; ze bedreven alle gruweldaden van de heidenen en ontwijdden het huis van 
de Heer, dat Hij geheiligd had in Jeruzalem. 

15 De Heer, de God van hun vaderen, werd niet moe hun telkens weer gezanten 
te sturen, want Hij had medelijden met zijn volk en zijn woonplaats. 

16 Maar ze overlaadden de gezanten van God met smaad, 
sloegen hun waarschuwingen in de wind, en spotten met de profeten, zodat 
de toorn van de Heer wel onverbiddelijk moest neerkomen op zijn volk. 

19 Zij staken het huis van God in brand, braken de muur van Jeruzalem af, en 
alle grote gebouwen van de stad lieten zij in vlammen opgaan, zodat alle 
kostbaarheden verloren gingen. 

20 Iedereen die aan het zwaard ontkomen was, liet hij naar Babel in ballingschap 
wegvoeren; ze moesten hem en zijn zonen als slaven dienen, totdat het 
Perzische rijk aan de macht kwam. 

21 Zo ging het woord dat de Heer door Jeremia gesproken had in vervulling: `Het 
land zal zijn sabbatjaren vergoed krijgen!’ Het land bleef al die tijd braak liggen 
en rustte uit, zeventig volle jaren lang. 
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22 In het eerste regeringsjaar van Kores, de koning van Perzië, liet de Heer de 
voorspelling die Hij door Jeremia gedaan had in vervulling gaan. Hij gaf Kores, 
de koning van Perzië, in, om in heel zijn koninkrijk, mondeling en per brief, een 
boodschap te doen uitgaan, met de volgende woorden: 

23 `Zo spreekt Kores, de koning van Perzië: 
De Heer, de God van de hemel, heeft mij alle koninkrijken van de aarde 
geschonken. Hij heeft mij opgedragen om voor Hem een huis te bouwen in 
Jeruzalem, in Juda. Laten al degenen onder u die tot zijn volk behoren, onder 
de hoede van de Heer hun God, terugkeren.’ 

KBS Willibrord 1995 
 
Vragen bij de tekst 
A Vers 14 beschrijft de situatie in Israël, vlak voor de ballingschap. Wat probeert 

God daaraan te doen en haalt het wat uit? 
B Waar ligt volgens de schrijver van deze tekst, de oorzaak van de 

ballingschap? 
C Vat in enkele woorden samen welke boodschap de schrijver voor de lezers 

heeft. 
 
Evangelie (Joh., 3, 14-21) 

In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus: 
14 Evenals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, zo moet ook 

de Mensenzoon omhoog worden geheven, 
15 zodat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven bezit. 
16 Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, 
maar eeuwig leven bezit. 

17 Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden 
om de wereld te veroordelen, maar om door Hem de wereld te redden. 

18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; maar wie niet gelooft is al 
veroordeeld, omdat Hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren 
Zoon van God. 

19 En dit oordeel bestaat hierin: het licht is in de wereld gekomen, maar de 
mensen waren meer gesteld op de duisternis dan op het licht, omdat hun 
daden slecht waren. 

20 Wie kwaad doet, haat het licht: hij komt niet naar het licht toe, want dan 
worden zijn daden openbaar gemaakt; 

21 maar wie de waarheid doet, komt wel naar het licht toe, 
want dan zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht.’ 

KBS Willibrord 1995 
 
Vragen bij de tekst 
A Kijk eens welke woorden vaker voorkomen en die belangrijk kunnen zijn.  
B Vers 16 schrijft dat God ‘zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken’. Doet je dat 

denken aan de 1e lezing? En welke bedoeling heeft God volgens dit vers met 
het leven van Jezus? 

C Hoe zou je willen samenvatten wat deze lezing onder ‘geloven’ verstaat? 
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Bezinning Een tijd van boeten 
Elk net slijt en kan scheuren bij het gebruik. 
Telkens weer moet de visser 
de mazen van het visnet 
herstellen en herknopen. 
Hij moet zijn netten boeten. 
Ook mensen moeten van tijd tot tijd 
de knooppunten in hun leven herstellen. 
 
Daarom is de vasten een tijd van boeten, 
een tijd om de netten opnieuw te herknopen. 
 
Elke samenleving, 
straat, buurt, dorp of stad 
is een netwerk van mensen. 
Mensen die elkaar 
kennen en soms miskennen, 
vertrouwen, maar vaak ook wantrouwen, 
helpen, maar ook laten vallen, 
liefhebben, maar ook hartsgrondig haten. 
Sociale bewegingen 
willen mannen en vrouwen 
knopen tot een netwerk 
dat veiligheid en samenhorigheid biedt. 
 
Daarom boeten wij in deze vastentijd 
het net van onze straat of buurt. 
Ook het vangnet van onze sociale zekerheid 
moet telkens opnieuw geboet worden. 
Van mens tot mens 
moet onze sociale bescherming geknoopt worden. 
Om elke woelige crisis te weerstaan, 
worden mensen aan elkaar geknoopt: 
gezonden aan zieken, werkenden aan werklozen, 
jong aan oud, rijk aan arm. 
Omdat ieder mens recht heeft 
op een menswaardig leven, 
boeten wij in deze vastentijd 
het net van de sociale zekerheid. 
 
 
5e zondag 
 
We vieren liturgie altijd in een context: zowel in 
tijd als in ruimte. Vandaag worden we 
geconfronteerd met onze kwetsbaarheid. We 
dachten de wereld te kunnen ‘maken’, ook een 
beetje naar ons eigen beeld en gelijkenis. Paus 
Franciscus had zes jaar geleden al een 
encycliek uitgebracht (Laudato Si’!). Pas met 
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de coronacrisis werden we met de neus op de feiten geduwd. Het gaat om leven, om 
een leven in samenhang, om leven in een ‘gemeenschappelijk huis’. Willen we hier 
duurzaam aan bouwen dan zullen er mensen zijn die het onderspit durven delven 
maar die dan wel door God opgewekt worden. Zij winnen leven! 
 
Gebed 
God, we leven in een wereld die vraagt om verandering. 
Uit wat Jezus van Nazareth zei en deed, 
wordt voor ons duidelijk dat Gij, God, 
de kwetsbaren en weerlozen koestert. 
Moge we elkaar aanmoedigen 
om nieuwe wegen te banen in onze samenleving, 
wegen die leiden naar een doorleefde solidariteit met alle mensen, 
door Christus, onze Heer. Amen 
 
Eerste lezing (Jer., 31, 31-35) 
31 Er komen dagen – godsspraak van de Heer – dat Ik met Israël en Juda een 

nieuw verbond sluit; 
32 geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb, 

toen Ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden. Want dit verbond 
hebben zij verbroken hoewel Ik hun meester was – godsspraak van de Heer. 

33 Dit is het nieuwe verbond dat Ik in de toekomst met Israël sluit – godsspraak 
van de Heer: Ik schrijf mijn Wet in hun binnenste, Ik grif die in hun hart. Ik zal 
hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. 

34 Dan zal niemand meer zijn medeburger onderrichten, noch tegen zijn broeder 
zeggen: `Leer de Heer kennen.” Want iedereen, groot en klein, kent Mij al – 
godsspraak van de Heer. Ik vergeef hun misstappen, Ik denk niet meer aan 
hun zonden.’ 

KBS Willibrord 1995 
 
Vragen bij de tekst 
A Het gaat twee keer over een ‘verbond’. Wat is het kenmerkende voor het 

eerste verbond en wat voor het tweede, het nieuwe verbond? 
 
Evangelie (Joh., 12, 20-33) 
20 Er waren ook Grieken onder de pelgrims die ter gelegenheid van het feest aan 

de eredienst kwamen deelnemen. 
21 Ze wendden zich tot Filippus, die afkomstig was uit Betsaïda in Galilea, met 

het verzoek: `We zouden Jezus willen ontmoeten.’ 
22 Filippus ging dit bespreken met Andreas en samen gingen ze toen de zaak 

aan Jezus voorleggen. 
23 Jezus gaf hun ten antwoord: `Het uur is gekomen dat de Mensenzoon 

verheerlijkt wordt. 
24 Waarachtig, Ik verzeker jullie: als een graankorrel niet in de akkergrond sterft, 

blijft hij onvruchtbaar. Maar hij moet sterven, alleen dan brengt hij rijke 
vruchten voort. 

25 Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het; maar wie zijn leven prijsgeeft 
in deze wereld, zal het behouden voor het eeuwige leven. 

26 Wie Mij wil dienen, zal Mij moeten volgen, en waar Ik ben, daar zal ook mijn 
dienaar zijn: wie Mij dient, zal erkenning vinden bij de Vader. 
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27 Nu het zover is, is mijn ziel ontsteld. Zal Ik dan zeggen: 
`Vader, red Mij uit dit uur”? Nee, want juist daarom ben Ik gekomen: met het 
oog op dit uur. 

28 Vader, verheerlijk uw naam!’ 
Toen klonk er een stem uit de hemel: `Die heb Ik al verheerlijkt en ook nu zal 
Ik Hem verheerlijken.’ 

29 De mensen die hadden staan luisteren, dachten dat het gedonderd had. Maar 
sommigen zeiden: `Er heeft een engel tegen Hem gesproken.’ 

30 Jezus zei echter: `Niet voor Mij heeft die stem geklonken, maar voor u. 
31 Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu gaat de vorst van deze 

wereld onttroond worden. 
32 Ikzelf moet van de aarde omhoog geheven worden en zo haal Ik allen naar Mij 

toe.’ 
33 Hiermee kondigde Hij aan op welke manier Hij zou sterven. 
KBS Willibrord 1995 
 
Vragen bij de tekst 
A Enkele stukjes uit het Johannesevangelie die voorafgingen aan deze tekst: 

‘Ze wilden zich van Hem meester maken, maar niemand sloeg de hand aan 
Hem, want zijn uur was nog niet gekomen.’ 
‘Deze woorden sprak Hij in de schatkamer, toen Hij onderricht gaf in de 
tempel. En niemand greep Hem, want zijn uur wat nog niet gekomen’. 
‘Vanaf die dag waren ze besloten Hem te doden… De hogepriesters en 
Farizeeën hadden namelijk bevel gegevens dat ieder die wat waar Hij was, het 
zou melden; dan konden zij de hand op Hem leggen’. 
Wat valt je nu op aan vers 23? 

B Valt er vanuit de verzen 24 – 26 nog licht op de uitspraak over ‘het uur’? 
C Welke kijk van Johannes op de kruisdood van Jezus tref je hier aan? 
 
Bezinning 
Het grote geheim van alle leven 
ligt samengevat 
in een kleine graankorrel. 
 
Als die in de aarde valt en sterft 
brengt hij veel vrucht voort, 
en maakt hij leven mogelijk voor velen. 
 
Als hij niet sterft, 
blijft hij alleen, 
dor, onvruchtbaar 
en levenloos. 
 
Er is moed nodig 
om dat te geloven 
metterdaad. 
Moed en groot vertrouwen 
dat in de grond 
God 
de mens nog altijd niet vergeten is. 
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Palmzondag 
 
Jezus’ naam en faam hadden zich op korte tijd 
zozeer verspreid, dat velen Hem aan de poorten 
van Jeruzalem stonden op te wachten 
om Hem koninklijk te ontvangen. Van alle kanten 
klonk het: ‘Hosanna. Gezegend is Hij die komt in 
de naam van de Heer.’ Al eeuwen wachtten ze op 
een Messias. 
Die langgekoesterde droom leek eindelijk in 
vervulling te gaan. 
 
Gebed 
“Hosanna! Gezegend is Hij die komt 
in de naam van de Heer!” 
Graag zou ik op dezelfde manier willen juichen, God, 
wanneer ik Jezus mag ontmoeten 
in de vriendschap en de zorg van medemensen. 
Maar meestal is mijn geloof daar veel te klein voor. 
Geef me daarom een nieuw hart 
dat al zijn hoop op U durft stellen 
en dat erop vertrouwt 
dat U mij ten diepste gelukkig kunt maken. 
Want alleen dan kan ook ik mijn leven geven voor anderen 
en hen in uw naam liefdevol nabij zijn. 
 
Evangelie (Marcus 11,1-10) 
1 Toen Jezus en zijn leerlingen dicht bij Jeruzalem waren, bij Betfage en 

Betanië, tegen de Olijfberg aan, stuurde Jezus twee van zijn leerlingen eropuit  
2 met de opdracht: `Ga naar het dorp daar vlak voor je. Meteen als je er 

binnenkomt, zul je een veulen vinden dat vastgebonden staat en waarop nog 
geen mens gezeten heeft. Maak het los en neem het mee. 

3 Als iemand tegen jullie zegt: ‘Wat doen jullie daar?’ zeg dan: ‘De Heer heeft 
het nodig; Hij stuurt het meteen weer terug.’ ‘ 

4 Ze gingen weg en vonden een veulen, vastgebonden bij een deur, buiten aan 
de straat, en ze maakten het los. 

5 Sommige omstanders zeiden tegen hen: `Wat doen jullie daar, waarom maken 
jullie dat veulen los?’ 

6  Ze antwoordden hun zoals Jezus gezegd had. En ze lieten hen hun gang 
gaan. 

7 Ze namen het veulen mee naar Jezus, wierpen er hun kleren overheen, en Hij 
ging erop zitten. 

8 Velen spreidden hun kleren uit op de weg, anderen deden hetzelfde met 
twijgen die ze op het veld gesneden hadden. 

9 Zowel de mensen die voorop gingen als die volgden, schreeuwden: `Hosanna! 
Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. 

10 Gezegend het koninkrijk dat komen gaat, van onze vader David. Hosanna in 
de hoogste hemel! 
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Vragen bij de tekst 
A De verzen 2t/m 6 horen bij elkaar. Welke opdracht geeft Jezus aan de twee 

leerlingen? Heel nauwkeurig en uitvoerig vertelt Marcus over het halen van het 
veulen, zowel over Jezus’ vooruitziende beschrijving als over de feitelijke gang 
van zaken. Wat voor bedoeling zou Marcus daarmee kunnen hebben?  

B Als je profetenwoorden hieronder leest, wordt duidelijk dat Jezus zichzelf op 
een bepaalde manier naar voren wil brengen. Hoe wil Hij blijkbaar gezien en 
begrepen worden? 
‘Jubel luid, gij dochter Sion, juich, gij dochter Jeruzalem! 
Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend; hij is deemoedig, hij 
rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin. (Zach. 9. 9) 

C Lees de verzen 7 t/m 10. Wat maak je op uit de gebaren en woorden van de 
mensen over hun ‘kijk’ op de persoon van Jezus? 

 
Bezinning 
Jezus reed als een koning door de stad Jeruzalem 
op een kleine ezel en ieder zong voor Hem. 
“Hosanna”, klonk het uit ieders hart en mond, 
wuivende palmen en mantels uitgestrekt  op de grond. 
 
Maar de bange priesters en leiders vonden dat niet goed. 
Jezus moest verdwijnen uit het land en liefst voorgoed. 
Judas was één van de vrienden van de Heer. 
Hij zou Hem verraden, men wist zelfs al hoe en wanneer. 
 
Toch zat hij mee aan tafel toen Jezus hun de voeten waste. 
Jezus was dienaar, zijn beste vrienden de gasten. 
Toen nam Hij het brood en de beker en zei: 
“Breek en deel, zo denk je het best aan Mij.” 
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