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Eerste lezing uit het boek Jesaja (Jes. 8:23b-9:3) 
Zoals het land van Zebulon en Naftali 
in het verleden smadelijk bejegend is, 
zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, 
het land aan de overkant van de Jordaan 
en het domein van andere volken. 
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen  
worden door een helder licht beschenen. 
U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf U het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 
Het juk dat op hen drukte, 
de stok op hun schouder, de staf van de drijver,  
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 

• Woord van de Heer – Wij danken God 
 
Antwoordpsalm (Ps. 27) 
De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? 
 
 De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? 

Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? 
 
De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? 
 

Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: 
wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, 
om de liefde van de HEER te aanschouwen, 
Hem te ontmoeten in zijn tempel. 

 
De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? 
 

Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien 
in het land van de levenden? 
Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, 
ja, wacht op de HEER. 

 



 
Deze bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
Lezingen A 3e zondag door het jaar  2 / 3 

Tussenzang 
 
Tweede lezing uit de eerste brief aan de Korintiërs  
(1 Kor. 1:10-13.17)  
Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus 
roep ik u op om allen eensgezind te zijn: 
om scheuringen te vermijden 
en in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. 
Door Chloë’s huisgenoten is mij namelijk verteld, 
broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. 
Ik bedoel dat de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ 
een ander: ‘Ik van Apollos,’ een derde: ‘Ik van Kefas,’ 
en een vierde: ‘Ik van Christus.’ 
Is Christus dan verdeeld? 
Is Paulus soms voor u gekruisigd? 
Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt? 
Christus heeft mij immers niet gezonden om te dopen, 
maar om te verkondigen – 
en niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, 
want dan zou het kruis van Christus 
van zijn kracht worden beroofd. 

• Woord van de Heer – Wij danken God 
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Evangelie volgens Matteüs (Mat. 4:12-23) 
Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, 
week Hij uit naar Galilea. 
Hij keerde niet terug naar Nazaret, 
maar ging in Kafarnaüm wonen, aan het meer, 
in het gebied van Zebulon en Naftali. 
Zo moest in vervulling gaan 
wat gezegd is door de profeet Jesaja: 
‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het meer 
en aan de overkant van de Jordaan, 
Galilea van de heidenen, luister: 
Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, 
en zij die woonden in de schaduw van de dood 
werden door het licht beschenen.’ 
Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. 
‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, 
‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 
Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, 
Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. 
Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 
Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, 
Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 
Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. 
Even verderop zag Hij twee andere broers, 
Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. 
Ze waren met hun vader in hun boot bezig 
met het herstellen van de netten. 
Hij riep hen en meteen lieten ze de boot 
en hun vader Zebedeüs achter en volgden Hem. 
Hij trok rond in heel Galilea; 
Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, 
verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk 
en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. 


