
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

 

158 EERSTE LEZING 1 Kon., 3, 5. 7-12 
Gij hebt om wijsheid gevraagd. 

 
     Uit het eerste boek der Koningen 

 
5   In die dagen verscheen de Heer 
     's nachts in een droom aan Salomo en zei: 
     „Wat wilt ge dat Ik u geef?" 
     Salomo antwoordde: 
7   „Heer mijn God, Gij hebt uw dienaar tot koning verheven  
     hoewel ik maar een jonge man ben 

     en nog niet weet wat ik doen of laten moet.  
8   „Zo staat uw dienaar te midden van het volk  
     dat Gij uitverkoren hebt, 
     een groot volk, 
     zo groot dat het niet te tellen of te schatten is.  
9   „Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest,  
     om recht te kunnen spreken voor uw volk 

     en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. 
     „Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U ?"  
10 Dit verzoek van Salomo behaagde de Heer. 
11 En God zei tot hem 
     „Omdat ge juist dit gevraagd hebt 
     en niet gevraagd hebt om een lang leven,  
     ook niet om rijkdom, 
     evenmin om de dood van uw vijanden, 
     maar omdat ge inzicht gevraagd hebt om recht te kunnen spreken,  
12 daarom voldoe Ik aan uw verzoek 
     en geef Ik u een geest vol wijsheid en begrip,  
     zoals vóór u niemand ooit heeft gehad 

     en ook na u niemand zal hebben." 
 
 

TUSSENZANG Ps. 119 (118), 57 en 72, 76-77, 127-128, 129-130 

   Hoezeer is uw wet mij lief, Heer. 
 
Dit stel ik mij altijd tot taak, Heer,  
om trouw te zijn aan uw woord. 
 
De wet uit uw mond is mij meer waard  
dan schatten van zilver en goud. 
 
Maar Iaat uw erbarmen mij nu vertroosten,  
zoals Gij uw dienaar eens hebt beloofd. 
 
Door uw barmhartigheid moge ik leven,  
omdat ik mijn vreugde vind in uw wet. 
 
Maar ik begeer wat Gij hebt geboden  
boven het fijnste goud. 



 
Daarom heb ik uw bevelen gekozen,  
verwerp ik de wet van het kwaad. 
 
Uitstekend is alles wat Gij verordent,  
daarom houdt mijn geest daaraan vast. 
 
De uitleg van uw woorden geeft klaarheid,  
schenkt wijsheid aan wie onervaren is. 
 
 

159 TWEEDE LEZING Rom., 8, 28-30 
Hij heeft ons te voren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon. 

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

 
     Broeders en zusters, 
28 Wij weten 
     dat God in alles het heil bevordert van die Hem liefhebben, 
     van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.  
29 Want die Hij te voren heeft gekend, 
     heeft Hij ook te voren bestemd 

     tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon, 
     opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.  
30 Die Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. 
     Die Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd, 
     en die Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt. 
 
 
ALLELUIA Mt., 11, 25 

Alleluia. 
Gezegend zijt Gij, Vader van hemel en aarde  
omdat Gij de geheimen van het koninkrijk  
aan kinderen geopenbaard hebt. 
Alleluia. 
 
 

160 EVANGELIE Mt., 73, 44-52 of 44-46  
Hij verkocht alles wat hij bezat en kocht die akker. 

 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
     volgens Matteiis 

 
     In die tijd zei Jezus tot de menigte: 
44 „Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat,  
     verborgen in een akker. 
     „Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer,  
     en in zijn blijdschap 

     ging hij alles te gelde maken wat hij bezat  
     en kocht die akker. 
45 „Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een koopman,  



     op zoek naar mooie parels. 
46 „Toen hij een parel van grote waarde had gevonden,  
     ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.  
(47 „Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een sleepnet  
     dat in zee geworpen, 
     vissen van allerlei soorten bijeenbracht. 
48 „Toen het vol was trok men het op het strand ; 
     men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken  
     en in manden te doen ; 
     de slechte echter werden weggeworpen. 
49 „Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld:  
     de engelen zullen uittrekken 

     om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken  
50 en in de vuuroven te werpen. 
     „Daar zal geween zijn en tandengeknars.  
51 „Hebt gij dit alles begrepen?" 
     Zij antwoordden Hem : „Ja."  
52 Hij zei hun: 
     „Daarom is iedere schriftgeleerde 

     die onderwezen is in het Rijk der hemelen,  
     gelijk aan een huisvader 
     die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt.")  



Jaar A – Zeventiende zondag door het jaar – 26 juli 2020 
 
“Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest.” (1 Koningen 3,9)  
 
Inleiding 
Wij hebben zo onze verlanglijstjes. Dingen die je graag zou willen. Vandaag horen we over mensen 
die hun verlanglijstje terugbrengen tot één ding. Spannende vraag: wat zou het worden als je maar 
één ding mocht kiezen?  
 
Eerste lezing: 1 Koningen 3,5 en 7-12 
‘Als ik de baas was in dit land...' – Ja, dan wat? De jonge Salomo ís de baas. Maar hij weet zich 
geen raad. Hij is ‘niet wijs in eigen ogen’ (Spreuken 3,7). Deze bescheidenheid siert hem. Hij mag 
een wens doen, bijna als in een sprookje. Hij vraagt om een 'opmerkzame geest', letterlijk: 
een horend hart. Dan kan hij goed rechtspreken. Dat vindt hij blijkbaar het belangrijkste van zijn 
regering: recht. Salomo wil God en mensen recht doen. Wij staan niet in de schoenen van Salomo. 
We zijn geen koning. We spreken geen recht. Toch wordt er soms van ons een oordeel gevraagd, 
een inschatting. Bovendien, wij vinden overal wat van. Daar ontkom je als mens niet aan. Maar 
doe je mensen ook recht? Stel je voor, dat ook wij een 'horend hart' hadden. Dan zagen we niet 
alleen de daden, maar 'hoorden' we ook de intenties van mensen. We zouden ze recht doen. Wij 
mogen Salomo’s wens tot de onze maken. 'Schiet iemand van u tekort in wijsheid, dan moet hij 
haar vragen aan God, en zij zal hem gegeven worden, want God geeft aan allen zonder 
voorbehoud en zonder verwijt.’ (Jakobus 1,5)  
 
 Gebed: Heer, maak me wijzer dan ik nu ben; maak me tot een betere luisteraar.  
 
 Vraag: Kun jij goed luisteren, heb je een ‘horend hart’?  
 
Tweede lezing: Romeinen 8, 28-30 
God heeft een plan met ons leven, een ‘raadsbesluit’. Hij wil ons verheerlijken, ons laten stralen. 
Ons maken tot Jezusmensen, zichtbaar broertjes en zusjes van Hem. Dat is ons heil, onze heelheid. 
St. Paulus vertelt dat God ‘in alles ons heil bevordert’. Je leest er zo overheen. Maar bedenk eens 
wat dat inhoudt. Het betekent dat God zelfs het kwaad dat ons overkomt, dwingt tot ons heil. Hij 
buigt zelfs het onheil om, zodat het moet meewerken ten goede. Het doet je pijn, maar maakt je 
niet kapot. Het doet je verdriet, maar je verbittert niet. Je wordt een steeds mooier mens.  
 
 Gebed: Vader, ik vertrouw me toe aan U.  
 
 Vraag: … Maar soms heeft het kwaad toch het laatste woord?...  
 
Evangelie: Matteüs 13, 44-52 
Vandaag klinken de laatste drie van zeven gelijkenissen die Jezus in Matteüs 13 vertelt. Steeds gaat 
het over ‘het Rijk der hemelen’. Gods regering over ons leven, en ons burgerschap. Laat dat geen 
sluitpost zijn. Laat het voorop staan. Als dat goed zit, komt alles goed. Als dat mist, helpen zelfs je 
grootste successen niet. God vinden, al dan niet op zoek naar Hem zijnde, is een kwestie van 
blijdschap. ‘En in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken…’ (vs. 44)  
 
 Gebed: Heer, vervul me altijd met blijdschap om uw Rijk.  
 
 Vraag: Wat ‘verkoop’ ik omwille van de parel van grote waarde?  


