I DOMINGO DE CUARESMA

EERSTE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD (C)

EERSTE LEZING (Deut 26, 4-10)
Uit het Boek Deuteronomium.
In die dagen sprak Mozes tot het volk: de priester neemt dan de korf van u aan en zet
hem voor het altaar van de HEER uw God. Dan moet u, staande voor de HEER uw
God, het woord nemen en zeggen: ` `Mijn vader was een zwervende Arameeër. Hij is
met een klein aantal mensen naar Egypte gegaan en, terwijl hij daar als vreemdeling
verbleef, een groot, machtig, talrijk volk geworden. Toen de Egyptenaren ons slecht
behandelden, ons onderdrukten en ons harde slavenarbeid oplegden, hebben wij tot de
HEER, de God van onze vaderen, geroepen. En de HEER heeft ons verhoord en zich
onze vernedering, ons zwoegen en onze verdrukking aangetrokken. Hij heeft ons uit
Egypte geleid met sterke hand, met uitgestrekte arm, onder grote verschrikkingen, en
met tekenen en wonderen. Hij heeft ons naar deze plaats gebracht en ons dit land
geschonken, een land dat overvloeit van melk en honing. Daarom breng ik nu de eerste
vruchten van de grond, die U, HEER, mij hebt geschonken.'' Dan moet u die voor de
HEER uw God neerleggen, u voor Hem neerbuigen
TUSSENZANG (Ps 91 )
Wie onder de hoede van de Hoogste woont,
wie in de schaduw van de Almachtige vertoeft
mag zeggen tegen de HEER: `Mijn toevlucht,
mijn vesting, mijn God, in U stel ik vertrouwen.'
zal geen kwaad over je komen,
geen plaag dringt door tot je tent.
Zijn eigen boden zal Hij opdragen
om je te beschermen, waar je ook gaat.
Zij zullen jou op handen dragen,
zodat je voet zich niet aan een steen stoot.
Je zult adder en leeuw vertrappen,
leeuw en slang met voeten treden.
Omdat hij van Mij houdt zal Ik hem redden;
Ik bescherm hem, want hij eert mijn naam.
Als hij Mij aanroept, geef Ik antwoord,
Ik sta hem bij in zijn nood,
Ik maak hem vrij en schenk hem aanzien.
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
http://www.conferenciaepiscopal.es

1

I DOMINGO DE CUARESMA

TWEEDE LEZING (Rom 10, 8-13)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.
Broeders en zusters. Dit zegt de Schrift, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw
hart, het woord namelijk van het geloof, dat wij verkondigen. Want als uw mond
belijdt dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft
opgewekt, zult u gered worden. Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de
belijdenis van uw mond brengt de redding. Zo zegt de Schrift het: Niemand die in Hem
gelooft zal worden teleurgesteld. Er bestaat geen verschil tussen Joden en Grieken. Zij
hebben allemaal dezelfde Heer, rijk aan gaven voor allen die Hem aanroepen. Iedereen
die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden.

EVANGELIE (Lc 4, 1-13)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
In die tijd ging Jezus, vervuld van de heilige Geest, weg van de Jordaan. Hij bleef
veertig dagen lang in geestvervoering in de woestijn, waar Hij door de duivel op de
proef werd gesteld. Al die dagen at Hij niets, en toen ze voorbij waren kreeg Hij
honger. Toen zei de duivel tegen Hem: `Als U de Zoon van God bent, zeg dan tegen
deze steen dat hij een brood moet worden.' Jezus antwoordde hem: `Er staat
geschreven: Niet van brood alleen zal de mens leven.' Daarop nam de duivel Hem mee
omhoog en liet Hem in een flits alle koninkrijken van de wereld zien en zei: `Heel die
macht en al hun pracht zal ik U geven, want zij zijn mij in handen gegeven en ik geef
ze aan wie ik wil. Als U mij aanbidt zal het allemaal van U zijn.' Jezus gaf hem ten
antwoord: `Er staat geschreven: De Heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen
dienen.' Hij bracht Hem naar Jeruzalem, zette Hem op de rand van de tempel en zei:
`Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven:
Aan zijn engelen zal Hij bevelen U te beschermen, en: Op hun handen zullen ze U
dragen, zodat U aan geen steen uw voet zult stoten.' Jezus antwoordde hem: `Er is
gezegd: U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.' Toen de duivel alle
beproevingen had uitgevoerd, ging hij van Hem weg voor een bepaalde tijd.
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