
EVANGELIE 3E ZONDAG van de 40-DAGENTIJD (jaar B)  
(7 maart 2021) 
Johannes 2, 13-25 (Willbordbijbel 1995) 
 

13 Het was kort voor het Joodse Pasen.  
Jezus begaf zich naar Jeruzalem   

14 en zag daar hoe men in de tempel  
runderen, schapen en duiven stond te verkopen  
en geld zat te wisselen.   

15 Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep  
en joeg ze allemaal de tempel uit,  
schapen en runderen erbij.  
De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver.   

16 En tegen de duivenverkopers zei Hij:  
‘Weg ermee!  
Maak van het huis van mijn Vader geen markt!’   

17 Zijn leerlingen beseften dat er geschreven staat:  
De ijver voor uw huis zal Mij verteren.   

18 De Joden riepen Hem ter verantwoording met de vraag:  
‘Welk teken geeft U ons te zien  
als bewijs dat U zo mag optreden?’   

19 Jezus gaf hun ten antwoord:  
‘Breek deze tempel af,  
en in drie dagen laat Ik hem herrijzen!’   

20 Daarop zeiden de Joden:  
‘Zesenveertig jaar is er aan deze tempel gebouwd,  
en U wilt hem in drie dagen laten herrijzen?’   

21 Met dit woord doelde Jezus echter op de tempel die Hijzelf was.   
22 Toen Hij verrezen was uit de dood  

beseften zijn leerlingen dat Hij daarop gedoeld had,  
en ze geloofden in de Schrift  
en in het woord dat Jezus gesproken had.  

23 Tijdens zijn verblijf in Jeruzalem  
voor de viering van het paasfeest  
kwamen heel wat mensen tot geloof in zijn naam  
bij het zien van de tekenen die Hij verrichtte.   

24 Maar Jezus van zijn kant had geen geloof in hen, 
omdat Hij ze allemaal kende:   

25 niemand hoefde Hem over de mens iets te leren,  
Hij wist zelf wel wat men aan een mens had.  

 

(z.o.z.) 



 
 
 
 
Acclamatie op het evangelie 
Derde zondag van de veertigdagentijd - jaar B 

 
 

Johannes 2, 13-25 
Hij maakte van touwen een gesel en dreef ze allemaal uit 
de tempel, ook de schapen en runderen. Het geld van de 
wisselaars veegde hij van de tafels en gooide die omver. 
Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: 
De ijver voor uw huis zal mij verteren. 
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Geen plaats voor gewin 
of het grootste gelijk 
is het huis van God, 
hier komt jouw ijver 
verteerd van liefde 
tot overgave. 
 
 
 
 


