
DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
 
EERSTE LEZING 2 Kon., 4, 8-11 . 71-16a 
Deze man is een heilige man Gods; laat hij hier blijven. 
 

     Uit het tweede boek der Koningen 
 

8   Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem.  
     Daar woonde een welgestelde vrouw, 
     die hem met aandrang uitnodigde,  
     bij haar te komen eten. 
     En iedere keer 
     dat de profeet in het vervolg daar in de buurt kwam,  
     ging hij daar eten. 
9   Daarom zei de vrouw tot haar echtgenoot: 
    „Luister eens, ik heb gemerkt 
     dat hij die altijd bij ons aan huis komt,  
     een heilige man Gods is. 
10 „Laten we op ons huis een kleine kamer voor hem metselen  
     en er een bed, een tafel, een stoel en een lamp in zetten;  
     als hij dan bij ons aankomt, 
     kan hij daar zijn intrek nemen." 
11 Toen Elisa er dus op zekere dag weer aankwam,  
     kon hij de bovenkamer betrekken 
     en er zich te rusten leggen. 
14 Daarna vroeg Elisa aan Gechazi, zijn knecht: 
     „Kunnen we dan werkelijk niets voor haar doen?"  
     Gechazi antwoordde: 
     „Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud."  
15 Toen zei Elisa 
     „Roep haar." 
     De knecht riep haar en zij bleef in de deuropening staan.  
16a En Elisa zei: 
     „Volgend jaar om deze tijd 
     zult u een zoon aan uw hart drukken." 
   
TUSSENZANG Ps. 89 (88), 2-3, 16-17, 18-19 
   Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen. 
 
Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen, 
uw trouw verkondigen aan elk geslacht. 
 
Gij hebt gezegd : mijn gunst blijft eeuwig duren,  
de hemel is de grondslag van mijn trouw. 
 
Gelukkig is het volk dat weet wat blijdschap is,  
omdat het leeft, Heer, in het licht van uw gelaat. 
 
Van dag tot dag vertrouwt het op uw Naam,  
vindt het zijn kracht in uw gerechtigheid. 
 
Want Gij zijt onze roem en onze sterkte, 
uw gunst maakt ons tot een groot en machtig volk. 
 
Want van de Heer ontvingen wij ons schild,  
de Heilige van Israël gaf ons een koning. 
  



  TWEEDE LEZING Rom., 6, 3-4. 8-11 
Door de doop zijn wij met Hem begraven, opdat wij een nieuw leven zouden leiden. 
 

     Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 
 

     Broeders en zusters, 
3   Gij weet dat de doop, 
     waardoor wij één zijn geworden met Christus Jezus,  
     ons heeft doen delen in zijn dóód? 
4   Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven,  
     opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden 
     zoals Christus, 
     die door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt. 
8   Indien wij dan met Christus gestorven zijn,  
     geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven ;  
9   want wij weten dat Christus,  
     eenmaal van de doden verrezen,  
     niet meer sterft 
     de dood heeft geen macht meer over Hem.  
10 Door de dood die Hij gestorven is, 
     heeft Hij eens voor al afgerekend met de zonde;  
     het leven dat Hij leeft, 
     heeft alleen met God van doen. 
11 Zo moet ook gij uzelf beschouwen: 
     als dood voor de zonde 
     en levend voor God in Christus Jezus. 
 
ALLELUIA Cf. Ef., 1, 17- 18 
Alleluia. 
Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus ons innerlijk oog verlichten, 
om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.  
Alleluia. 
 
EVANGELIE Mt., 10, 37-42 
Wie zijn kruis niet opneemt, is Mij niet waardig; wie u opneemt, neemt Mij op. 
 

     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  volgens Matteüs 
      

     In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen 
37 „Wie vader of moeder meer bemint dan Mij,  
     is Mij niet waardig; 
     wie zoon of dochter meer bemint dan Mij,  
     is Mij niet waardig. 
38 „En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt,  
     is Mij niet waardig. 
39 „Wie zijn leven vindt, zal het verliezen,  
     en wie zijn leven verliest om Mijnentwil,  
     zal het vinden. 
40 „Wie u opneemt, neemt Mij op; 
     en wie Mij opneemt, 
     neemt Hem op die Mij gezonden heeft. 
41 „Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is,  
     zal ook het loon van een profeet ontvangen ; 
     en wie een deugdzaam mens opneemt,  
     omdat het een deugdzaam mens is, 
     zal ook het loon van een deugdzame ontvangen.  
42 „En wie een van deze kleinen 
     al was het maar een beker koud water geeft,  
     omdat hij mijn leerling is, 
     voorwaar, Ik zeg u 
     Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan." 



Jaar A – Dertiende zondag door het jaar 

 

“Wie u ontvangt, ontvangt Mij” (Matteüs 10,40)  

 

Inleiding 

Hoe staan mensen tegenover God, tegenover Jezus? Dat blijkt vaak vooral uit hoe ze met zijn 

mensen omgaan. In de eerste lezing betreft het een ‘man Gods’. In het Evangelie gaat het om 

apostelen, profeten, rechtvaardigen, rechtschapen mensen en zelfs ‘kleine gelovigen’.  

 

Eerste lezing: 2 Koningen 4,8-11 en 14-16a 

Elisa was de opvolger van Elia. Beiden leefden in het Noorden van Israël, dat zich afgescheiden 

had van Juda, Jeruzalem en tempel. Men vereerde de Baäl, een soort welvaartsgod. De profeten 

Elia en Elisa gingen daar lijnrecht tegenin. Geen wonder dat ze vaak gehaat werden door 

machthebbers en gemeden door het gewone volk. Daarom is het moedig wat de vrouw in 

Sunem doet: ze betoont gastvrijheid aan deze man Gods. Ze richt een logeerkamer voor hem 

in. Met de man Gods haalt ze tegelijk God in huis. Daarmee trekt ze partij tégen de Baäl, voor 

de Heer. Ze wordt dan ook beloond met het hoogste dat men zich kon indenken: de geboorte 

van een zoon. Teken van toekomst.  

 

 Gebed: God, help me om de gastvrijheid te beoefenen jegens uw mensen.  

 

 Vraag: Hebt u wel eens een ‘heilige man Gods’ ontmoet?  

 

Tweede lezing: Romeinen 6, 3-4 en 8-11 

Ik ben ik en Jezus is Jezus. Hij is iemand over wie ik kan nadenken en door wie ik me kan laten 

inspireren. – Het klinkt misschien aannemelijk, maar het is een misvatting. St. Paulus vraagt 

ons om ‘om te denken’. Anders naar jezelf gaan kijken. ‘Zo moet ook gij uzelf beschouwen...’ 

Niet meer tegenover Jezus staan, maar één met Jezus zijn. Zijn levensweg is mijn levensweg 

geworden door het Doopsel. We hoorden deze woorden ook in de Paasnacht. De levende Jezus 

neemt ons mee door de dood naar het leven. Speciaal in deze coronatijden moeten we onszelf 

regelmatig toespreken: ik ben al gestorven, ik ben al begraven. De dood ligt in wezen achter 

me.  

 

 Gebed: God, leer me mezelf te beschouwen als één met Christus.  

 

 Vraag: Welke rol speelt het gedoopt-zijn in jouw geloofsleven?  

 

Evangelie: Matteüs 10, 37-42 

Deze woorden vormen het slot van Jezus’ missionaire rede. De twaalf apostelen worden 

uitgezonden naar Israël; een voorproef van de zending naar alle volkeren. De apostel 

(‘gezondene’) is één met degene die hem zendt. Zozeer één, dat er niemand tussen kan komen. 

Zelfs niet je dierbaarste familie. Je bent allereerst van Hem, en bijv. dan pas getrouwd met die-

en-die. Niet andersom.  Daarna volgen woorden die herinneren aan de eerste lezing. 

Woorden over het opnemen, het ontvangen van wie door God gezonden is. Verbluffend: ‘Wie 

u ontvangt, ontvangt Mij, en degene die Mij zendt.’ Je ontvangt zo iemand niet als gewoon 

mens, maar als bode van God. Dit geldt voor apostelen, profeten, rechtvaardigen en zelfs van 

‘deze kleine leerlingen van Jezus’. Hoe reageert de wereld op ze? Sommige mensen haten ze 

of mijden ze. Vijandigheid en geleidelijke uitsluiting zijn aan de orde van de dag, ook steeds 

meer in Europa. Andere mensen zijn behulpzaam en gastvrij. Zelfs als die gastvrijheid niet 

verder gaat dan een beker koud water, wordt ze beloond. Want in degenen die Christus zendt, 

komt Hijzelf tot de mensen.   

 

 Gebed: Gekruisigde, help me blijmoedig mijn kruis te dragen achter U aan.  

 

 Vraag: Heb je wel eens ‘een beker koud water’ gekregen van een onbekende?  

 


