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Eerste zondag van de veertigdagentijd, 26 februari 2023, 
 

Zusters en broeders, de veertigdagentijd is een tocht naar de toekomst. Een tijd van rust en 

bezinning. Misschien een tijd voor vragen: Waarom doe ik de dingen die ik doe? Wil ik de rest van 

mijn leven zó doorgaan? In de veertigdagentijd kunnen we onze gewoonten doorbreken. Niet op 

de gewone voet verdergaan, maar tijd nemen voor onze naaste en voor de eenvoud. En als het 

een dorre periode is, kan het een tijd zijn om je te openen voor hulp en liefde.  
De Eucharistieviering uit de Annakapel in Molenschot wordt op zaterdag 25 februari om 19.00 

uur uitgezonden via een livestream en op zondag 26 februari om 10.00 uur via HalloGilzeRijen. 
 

 

Lezing is uit het boek Genesis  

In het begin boetseerde God de Heer de mens uit stof, van de aarde genomen en Hij blies hem 

de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen. Daarna legde God de Heer een 

tuin aan in Eden, ergens in het oosten en daarin plaatste Hij de mens die Hij geboetseerd had.  

God de Heer liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om 

van te eten, daarbij was ook de boom van het leven midden in de tuin en de boom van de kennis 

van goed en kwaad.  

Van alle dieren, die God de Heer gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tot de 

vrouw: ‘Heeft God werkelijk gezegd dat ge van geen enkele boom in de tuin moogt eten?’ De 

vrouw zei tot de slang: ‘Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin. God heeft 

alleen gezegd: “Van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat, moogt ge niet eten; 

ge moogt ze zelfs niet aanraken; anders zult ge sterven.”  

Maar de slang zei tot de vrouw: ‘Gij zult helemaal niet sterven! God weet dat uw ogen open zullen 

gaan als ge eet van die boom en dat ge dan gelijk zult worden aan God, door de kennis van goed 

en kwaad.’ Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom en dat hij een lust was voor 

het oog en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at 

ervan; zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond en ook hij at ervan.  

Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat ze naakt waren. Daarom hechtten ze 

vijgenbladen aaneen en maakten daar lendenschorten van.  

 

 
Aardbeving, pijn, geweld en verdriet…. Zoveel vragen…. 

Helpen, betrokken zijn, elkaar vasthouden; er zijn zoveel antwoorden. 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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Evangelie volgens Matteus 

In die tijd werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te 

worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij honger. Nu trad de verleider 

op Hem toe en sprak: ‘Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan dat deze stenen hier in brood veran-

deren.’ Hij gaf ten antwoord: ‘Er staat geschreven: niet van brood alleen leeft de mens, maar van elk 

woord dat komt uit de mond van God.’ Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, 

plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem: ‘Als Gij de Zoon van God zijt, 

werp u dan naar beneden. Want er staat geschreven: aan zijn engelen zal Hij omtrent U een bevel 

geven dat zij u op de handen nemen, opdat ge uw voet niet zult stoten aan een steen.’  

Jezus zei tot hem: ‘Er staat ook geschreven: Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen.’ Tenslotte 

nam de duivel Hem mee naar een heel hoge berg vanwaar hij Hem alle koninkrijken der wereld toonde 

in hun heerlijkheid en hij zei: ‘Dat alles zal ik U geven, als gij in aanbidding voor mij neervalt.’ Toen 

zei Jezus hem: ‘Weg, satan, er staat geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen 

dienen.’ Nu liet de duivel Hem met rust en er kwamen engelen om Hem te dienen.` 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gebed om Zegen 

God, wanneer het niet goed gaat, sterk ons met uw zegen. Schudt ons wakker en maak duidelijk dat 

minder niet altijd slechter is; en dat eenvoud mooi kan zijn. Zegen ons opdat we in onze parochie 

ruimte maken voor anderen. Zegen de mensen die we tegenkomen op onze tocht naar de toekomst. 

Overweging 

Het paradijs: we verlangen naar eenvoud en zorgeloosheid, harmonie en geluk. Maar het verhaal 

is méér dan een droom. We zien dat we niet in het paradijs wonen. Ons leven is ingewikkeld, kan 

zorg en stress oproepen. Het leven is niet helemaal (of helemaal niet) ideaal. Soms is het leven 

een woestijn met dood en lijden. Soms jagen we achter luchtspiegelingen aan. Als we niet het leven 

kiezen, maar de dood, dan spreekt de Bijbel over zonde. Wanneer een mens zondigt, mist hij zijn 

doel. Tijdens de Alpha-cursus hoorde ik een hedendaagse aanduiding voor zonde: verontreiniging. 

Zonde verontreinigt wat zuiver is. Een stemmetje maakt je wijs: Jij staat boven alles en iedereen. 

Jezus weerstaat die verwarrende woorden en verkondigt dat God de gekwetste en zondige mens 

liefheeft. Jij bent mijn geliefd kind.  

Gebed 

We gaan ieder onze eigen weg,  

een tocht naar de toekomst,  

We beginnen met veertig dagen.  

Sommigen van ons  

moeten echt door een woestijn.  

God, geef dat we voelen dat U ons nabij 

wil zijn, ook als we niet vooruit komen.  

Zuiver mij 
 

 Schep, o God, een zuiver hart in mij 
 vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, psalm 51,12 
 

God, als ik bij U kom, durf ik mijn fouten,  

voor u uit te spreken. 

Ik dank U voor uw barmhartigheid. 
 

Accepteer mij.  

Maak mij tot de mens die U voor ogen hebt. 

Was van mij af het vuil van deze week, 

zalf de schrammen en irritaties,  

verbind de wonden, genees de kras op mijn ziel. 
 

Geef mij een puur en onschuldig hart 

en laat me leven, standvastig, moedig en blij 

vanuit de rijkdom van uw zegen. 
 

Rob van Uden 

  


