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VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD (C) 

 
 
EERSTE LEZING (Jes 43, 16-21) 

Uit de Profeet Jesaja.    

U zult ze verspreiden, de wind draagt ze weg, en de storm verstrooit ze;maar u zult 
juichen om de HEER,u zult zich beroemen op de Heilige van Israël.  Armen en 
misdeelden zoeken water en het is er niet,hun tong is door dorst verdroogd. Ik, de 
HEER, zal hen verhoren;Ik, de God van Israël, verlaat hen niet. Op kale plekken laat 
Ik beken ontspringen, en bronnen midden in de vlakten. Van de woestijn maak Ik een 
waterplas,het dorre land in de woestijn wordt een waterader. Ik  plant ceder en acacia, 
mirte en olijf; Ik zal in het dorre land cypressen zetten, olmen en buksbomen, alles 
bijeen. Zo zal men inzien en erkennen, ter harte nemen en begrijpen, eensgezind, dat 
de hand van de HEER dit heeft gedaan, dat Israëls Heilige het geschapen heeft. `Leg  
uw zaak voor', zegt de HEER; `voer uw bewijzen aan', zegt Jakobs koning. 
 
 
TUSSENZANG (Ps  126) 
 
Toen de HEER het tij voor Sion liet keren, 
was dat voor ons als een droom. 
Onze mond bleef lachen, 
onze keel bleef zingen. 
 
En de volken erkenden: 
 `De HEER verricht wonderen voor hen.' 
Ja, wonderen verrichtte de HEER voor ons; 
wij waren buiten onszelf van blijdschap. 
 
Laat het tij voor ons keren, HEER: 
een waterloop in de woestijn gaat weer stromen. 
Degene die in tranen zaait 
zal blij zingend de oogst binnenhalen. 
 

Degene die in tranen op weg gaat, 
de zaaizak om de schouder, 
zal blij zingend naar huis teruggaan 
met schoven op zijn rug. 
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TWEEDE LEZING (Fil 3, 8-14) 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi.  

Broeders en zusters.  Ik beschouw alles als verlies, want het kennen van mijn Heer 
Christus Jezus gaat alles te boven. Om Hem heb ik  alles prijsgegeven, en  ik  
beschouw alles als vuilnis als het erom gaat Christus te winnen en één te zijn met 
Hem; mijn gerechtigheid steunt niet op de wet maar op het geloof in Christus: zij komt 
van God en steunt op het geloof. Ik wil Christus kennen, de kracht van zijn opstanding 
en de gemeenschap met zijn lijden; ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn dood om 
eens te mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik dat alles al bereikt 
heb of al volmaakt ben! Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben 
door Christus Jezus.  Nee, broeders en zusters, ik beeld mij niet in dat ik het al in mijn 
bezit heb. Alleen dit: vergetend wat achter me ligt en me richtend op wat voor me ligt,  
streef ik naar het doel: de prijs van de hemelse roeping, die God in Christus Jezus tot 
mij richt. 

 

 

EVANGELIE (Jo 8, 1-11 ) 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.   

In die tijd terwijl Jezus naar de Olijfberg ging.  Maar in de vroegte was Hij alweer in 
de tempel en heel het volk stroomde naar Hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. 
Nu kwamen de schriftgeleerden en de farizeeën aanzetten met een vrouw die betrapt 
was op echtbreuk. Ze brachten haar voor Hem  en zeiden: `Meester, deze vrouw is op 
heterdaad betrapt op echtbreuk.  Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke 
vrouwen te stenigen. Hoe staat U daar tegenover?'  Met deze vraag wilden ze Hem op 
de proef stellen, om te zien of ze een aanklacht tegen Hem konden indienen. Maar 
Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven. Toen ze op een 
antwoord bleven aandringen, keek Hij op en zei: `Wie van u zonder zonde is, moet dan 
maar als eerste een steen op haar werpen.'  En weer bukte Hij zich om op de grond te 
schrijven.  Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander, te beginnen met 
de oudsten, zodat Hij alleen achterbleef met de vrouw daar vóór Hem. Jezus keek op 
en vroeg haar: `Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld?'  `Nee 
Heer, niemand', antwoordde ze. Waarop Jezus zei: `Ik veroordeel u ook niet. Ga nu 
maar, en zondig voortaan niet meer.' 
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