II DOMINGO DE CUARESMA

TWEEDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD (C)

EERSTE LEZING (Gen 15, 5-12.17-18)
Uit het Boek Genesis.
In die dagen leidde God Abram naar buiten en zei: `Kijk naar de hemel en tel de
sterren, als u kunt.' En Hij verzekerde hem: `Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.' Abram
heeft de HEER geloofd en dat geloof is hem aangerekend als gerechtigheid. Toen zei
Hij tegen hem: `Ik ben de HEER, die u uit Ur in Kasdim, leidde om u dit land in bezit
te geven.' Abram vroeg: `Ach Heer GOD, hoe kan ik weten dat ik het inderdaad zal
krijgen?' Hij zei tegen hem: `Haal een driejarige koe, een driejarige bok, een
driejarige ram, een tortel en een jonge duif.' Hij haalde dit alles, sneed de dieren
doormidden en legde de stukken tegenover elkaar; alleen de vogels sneed hij niet door.
Er kwamen roofvogels op de dode dieren af, maar Abram joeg ze weg. Bij
zonsondergang viel Abram in een diepe slaap; hevige angst en duisternis overvielen
hem. Toen de zon was ondergegaan en het helemaal donker was geworden, zag
Abram een rokende oven en een vurige fakkel, die tussen de doormidden gesneden
stukken door gingen. Op die dag sloot de HEER een verbond met Abram. Hij zei:
`Aan uw nakomelingen schenk Ik dit land, vanaf de beek van Egypte tot aan de Grote
Rivier, de Eufraat,
TUSSENZANG (Ps 27 )
De HEER is mijn licht, mijn heil
voor wie zou ik vrezen?
De HEER is mijn burcht, mijn behoud voor wie zou ik beven?
Hoor, HEER, hoe hard ik roep.
Ontferm u en geef mij antwoord.
Tot U zegt mijn hart: `Ik zocht uw gelaat.'
Uw gelaat blijf ik zoeken,
verberg uw gelaat niet voor mij.
Wees niet woedend, wijs uw dienstknecht niet af.
U bent mijn helper, verstoot mij niet;
laat mij niet in de steek, God, mijn heil.
Wie zou ik zijn als ik er niet op had vertrouwd
de goedheid van de HEER te genieten in dit land van de levenden?
Wacht in vertrouwen op de HEER met een dapper, standvastig gemoed;
wacht in vertrouwen op de HEER.
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TWEEDE LEZING (Fil 3,17 – 4,1)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi.
Broeders en zusters, volg mijn voorbeeld en kijk naar hen die zich gedragen naar het
voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Want velen leiden een leven - ik heb u al vaak
over hen gesproken maar nu herhaal ik het onder tranen - als vijanden van het kruis van
Christus. Hun einde is de ondergang, hun god is hun buik, ze stellen hun eer in
schande, zij hebben hun zinnen gezet op het aardse. Maar óns vaderland is in de hemel,
vanwaar wij ook onze redder verwachten, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig
lichaam veranderen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met
dezelfde kracht die Hem ook in staat stelt alles aan zich te onderwerpen. Daarom, mijn
geliefde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon, houd
aldus stand in de Heer, mijn geliefden.

EVANGELIE (Lc 9, 28b-36)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jakobus mee en ging Hij de berg op om te
bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde Hij van uiterlijk en werden zijn
kleren stralend wit. Ineens waren er twee mannen met Hem in gesprek. Het waren
Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen en over zijn heengaan spraken, de
voleinding van zijn leven in Jeruzalem. Petrus en de anderen waren overmand door
slaap; toen ze wakker werden, zagen ze zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij
Hem stonden. Toen die weer van Hem wilden weggaan, zei Petrus tegen Jezus:
`Meester, het is maar goed dat wij hier zijn; laten wij drie hutten maken, een voor U,
een voor Mozes, en een voor Elia.' Hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog sprak,
kwam er een wolk die hen overdekte; ze schrokken toen ze in de wolk terechtkwamen.
Uit de wolk klonk een stem: `Dit is mijn uitverkoren Zoon; luister naar Hem.' Toen de
stem klonk, bleek Jezus alleen te zijn. Zij zwegen hierover en vertelden destijds aan
niemand wat ze hadden gezien.
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