III DOMINGO DE CUARESMA

DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD (C)

EERSTE LEZING (Ex 3, 1-8a.13-15)
Uit het Boek Exodus.
Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan. Eens
dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij de berg van God, de Horeb.
Toen verscheen hem de engel van de HEER, in een vuur dat opvlamde uit een
doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichterlaaie stond en toch niet
verbrandde. Hij dacht: `Ik ga eropaf om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. Hoe
komt het dat die doornstruik niet verbrandt?' De HEER zag hem naderbij komen om
te kijken. En vanuit de doornstruik riep God hem toe: `Mozes, Mozes.' Hij
antwoordde: `Hier ben ik.' Toen sprak de HEER: `Kom niet dichterbij en doe uw
sandalen uit, want de plaats waar u staat is heilige grond.' En Hij vervolgde: `Ik ben
de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van
Jakob.' Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God op te zien. De
HEER sprak: `Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten
over hun onderdrukkers gehoord; Ik ken hun lijden. Ik ben afgedaald om hen te
bevrijden uit de macht van Egypte, Maar Mozes sprak opnieuw tot God: `Als ik nu bij
de Israëlieten kom en hun zeg: “De God van uw vaderen zendt mij naar u'', en zij
vragen: “Hoe is zijn naam?'' Wat moet ik dan antwoorden?' Toen sprak God tot
Mozes: `Ik ben die er is.' En Hij zei: `Dit moet u de Israëlieten zeggen: ` `Hij die er is
zendt mij naar u.''' Bovendien zei God tegen Mozes: `Dit moet u tegen de Israëlieten
zeggen: De HEER, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak
en de God van Jakob, heeft mij naar u gezonden. Dit is mijn naam voor altijd. Zo moet
men Mij aanspreken, door alle generaties heen.
TUSSENZANG (Ps 103)
Prijs de HEER, o mijn ziel,
zijn heilige naam uit het diepst van je hart.
Prijs de HEER, o mijn ziel, en vergeet zijn weldaden nooit.
Hij vergeeft al je misgrepen,
Hij geneest al het leed dat je lijdt;
je leven koopt Hij vrij van het graf,
en kroont je met liefde en erbarmen.
De HEER maakt waar wat Hij heeft beloofd:
Hij komt op voor het recht van de onderdrukten.
Hij openbaart zijn wegen aan Mozes,
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maakt aan Israëls kinderen zijn daden bekend:
barmhartig de HEER en genadig,
geduldig, en in liefde groot.
Nee, als de hemel boven de aarde, zo hoog
welft zijn liefde boven degenen die Hem vrezen.
TWEEDE LEZING (1 Kor 10, 1-6.10-12)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters: onze vaderenverbleven allemaal onder de wolk en trokken
allemaal door de zee; zij zijn allemaal in Mozes gedoopt door de wolk en de zee; zij
aten allemaal hetzelfde geestelijk voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke
drank, want zij dronken uit een geestelijke rots die met hen meetrok, en die rots was
Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad; immers, zij
werden in de woestijn geveld. Voor ons zijn deze gebeurtenissen een les om niet naar
het kwade te verlangen, zoals zij deden. En mopper niet tegen God, zoals sommigen
van hen gemopperd hebben: de verderver bracht hen om. Wat hun overkwam is voor
ons een voorbeeld; het werd te boek gesteld als een waarschuwing, omdat het einde
der tijden op ons afkomt. Daarom, wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt.

EVANGELIE (Lc 13, 1-9)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
In die tijd waren er bij Jezusenkele mensen die Hem vertelden wat er gebeurd was met
de Galileeërs, van wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren had vermengd. Hij
zei daarop: `Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere
Galileeërs, omdat hun dit is overkomen? Geen sprake van. Maar als u zich niet
bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen. Of die achttien die gedood werden toen
de Siloam-toren instortte, denkt u dat zij schuldiger zijn geweest dan alle andere
inwoners van Jeruzalem? Geen sprake van. Maar als u zich niet bekeert, zult u
allemaal, net als zij, omkomen.' Hij vertelde deze gelijkenis: `Iemand had in zijn
wijngaard een vijgenboom staan. Hij kwam kijken of er vruchten aan zaten, maar vond
er geen. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: ` `Dit is nu al het derde jaar dat ik kom
kijken of er aan deze vijgenboom vruchten zitten, en er geen vind. Hak hem maar om.
Waarom zou hij de grond nog verder in beslag nemen?'' De wijngaardenier
antwoordde: ` `Mijnheer, laat hem dit jaar nog staan, zodat ik de grond eromheen kan
omspitten en bemesten. Wie weet draagt hij dan volgend jaar vrucht. Zo niet, hak hem
dan maar om.'' '
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