
Lezing uit de profeet Jesaja - 55, 1-11 
 
Zo spreekt de Heer: 
Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. 
Kom, ook al heb je geen geld. 
Koop hier je voedsel en eet. 
Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. 
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, 
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? 
Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een 
overvloedig maal. 
Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. 
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David. 
Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken. 
Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog niet kende zal 
zich haasten om bij je te zijn, omwille van de Heer, je God, de Heilige van Israël, die je deze 
luister heeft verleend. 
Zoek de Heer nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. 
Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, 
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. 
Laat hij terugkeren naar de Heer, die zich over hem zal ontfermen; 
laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. 
Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de Heer. 
Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, 
en mijn plannen jullie plannen. 
Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de 
aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien 
en brood om te eten - zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: 
het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te 
volbrengen wat ik gebied. 
 
Lezing uit de eerste brief van de apostel Johannes - 1 Joh. 5,1-9 
 
Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, 
heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. 
Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden 
naleven. 
Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden.  
Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld.  
En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. 
Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?  
Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed – niet door het water alleen, maar door 
het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is. Er zijn 
dus drie getuigen: de Geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is 
eensluidend. Als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis 
van God aannemen, dat zoveel meer gezag heeft, want het is het getuigenis dat God over 
zijn Zoon gegeven heeft. Als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen we zeker het 



getuigenis van God aannemen, dat zoveel meer gezag heeft, want het is het getuigenis dat 
God over zijn Zoon gegeven heeft. 
 
 
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus - 1,7-11 
 
In die tijd predikte Johannes: 
‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik;  
ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken  
en de riemen van zijn sandalen los te maken. 
Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’ 
In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door 
Johannes te laten dopen. 
Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam,  
zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen,  
en er klonk een stem uit de hemel:  
‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ 


