I DOMINGO DE CUARESMA

EERSTE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD (B)

EERSTE LEZING (Gen 9,8-15)
Uit het Boek Genesis.
Dit zei God tot Noach en zijn zonen: `Nu sluit Ik mijn verbond met u en met uw
nageslacht, 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. 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.' 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. Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond
tussen Mij en de aarde. Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak, en de boog in de
wolken zichtbaar wordt, 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.

TUSSENZANG (Ps 25)
Leer mij uw wegen kennen, HEER;
maak mij wegwijs op uw paden,
wijs mij het spoor van trouw aan U,
wees voor mij een meester;
U bent de God die mij redt,
HEER, denk aan uw barmhartigheid
en uw liefde van eeuwen geleden.
HEER, vergeet mijn zonden
en wat ik verkeerd deed in mijn jeugd;
denk aan mij in liefde,
want U, HEER, bent goed.
De HEER is goed, de HEER is rechtvaardig,
zelfs zondaars wijst Hij de ware weg.
Hij brengt de armen op het rechte spoor,
Hij leert hun zijn weg.
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TWEEDE LEZING (1 Petr 3,18-22)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus.
Broeders en zusters. Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonden, de
rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen. Hij is gedood naar
het lichaam, maar tot leven gewekt door de Geest. Zo ging Hij heen en predikte voor
de geesten in de kerker, die destijds weigerden te gehoorzamen, terwijl God geduldig
wachtte, in de dagen dat Noach de ark bouwde. In de ark bleven slechts enkelen, niet
meer dan acht personen, behouden te midden van het water. Dit was een
voorafbeelding van het doopwater, waardoor u nu gered wordt. De doop beoogt niet de
verwijdering van lichamelijke onreinheid, maar is een verzoek aan God om een zuiver
geweten, krachtens de opstanding van Jezus Christus, die ten hemel opgestegen zetelt
aan Gods rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan Hem onderworpen
zijn.

EVANGELIE (Mc 1,12-15)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. 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. Maar nadat Johannes overgeleverd was, kwam
Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen en zei: `De tijd is rijp en
het koninkrijk van God is ophanden. Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap.'
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