
ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
 

161 EERSTE LEZING Jes., 55, 1-3 
Komt toch en eet. 

 
   Uit de Profeet Jesaja 

 
   Zo spreekt God de Heer: 
1 „Komt naar het water, gij allen die dorst lijdt!  
   „Ook gij die geen geld hebt, komt toch.  
   „Komt kopen, 
   geniet zonder geld en zonder te betalen.  
   „Komt kopen wijn en melk.  
2 „Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is?  
   „Wat geeft gij uw arbeid voor iets dat niet voedt?  
   „Luistert, luistert naar Mij 
   dan eet gij wat goed is, 
   dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs.  
3 „Neigt uw oor en komt naar Mij 
   en luistert 
   en gij zult leven." 
 
TUSSENZANG Ps. 145 (144), 8-9, 15-16, 17-18 

   Gij opent uw hand, Heer, en zegent ons. 
 
De Heer is vol liefde en medelijden,  
lankmoedig en zeer goedgunstig. 
 
De Heer is bezorgd voor iedere mens,  
barmhartig voor al wat Hij maakte. 
 
De ogen van allen zien hoopvol naar U,  
Gij geeft hun te rechter tijd spijs. 
 
Gij opent uw hand voor alles wat leeft,  
voldoet aan al hun verlangens. 
 
De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,  
en heilig in al wat Hij doet. 
 
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,  
voor elk die oprecht tot Hem bidt. 
 
 

162 TWEEDE LEZING Rom., 8, 35. 37-39 
Geen wezen zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus. 

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

 
     Broeders en zusters, 
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?  
     Verdrukking wellicht of nood, 
     vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard? 



37 Over dit alles zegevieren wij glansrijk,  
     dank zij Hem die ons heeft liefgehad.  
38 Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, 
     noch engelen, noch boze geesten, 
     noch wat is noch wat zal zijn, 
     en geen macht in den hoge of in de diepte,  
39 noch enig wezen in het heelal 
     ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,  
     die is in Christus Jezus onze Heer. 
 
 
ALLELUIA Mt., 4, 4b 

Alleluia. 
Niet van brood alleen leeft de mens, 
maar van elk woord, dat uit de mond van God komt.  
Alleluia. 
 
 

163 EVANGELIE Mt., 14, 13-21 
Allen aten tot ze verzadigd waren. 

 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
     volgens Matteus 

 
13 In die tijd voer Jezus in een boot 
     naar een eenzame plek om alleen te zijn.  
     Maar het volk kwam dit te weten 

     en zij gingen Hem vanuit hun steden te voet achterna. 
14 Toen Hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag,  
     kreeg Hij diep medelijden met hen en Hij genas hun zieken.  
15 Tegen het vallen van de avond 
     kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden; 
     „Deze plek is eenzaam en het is al Iaat op de dag.  
     „Stuur dus het volk weg 

     om in de dorpen eten te gaan kopen." 
16 „Het is niet nodig dat zij weggaan - zei Jezus hun –  
     geeft gij hun maar te eten." 
17 Doch zij antwoordden: 
     „Wij hebben hier niet meer dan vijf broden en twee vissen."  
18 Waarop Jezus sprak 
     „Brengt die dan hier."  
19 En Hij gaf opdracht 
     dat het volk zich zou neerzetten op het gras. 
     Hij nam de vijf broden en de twee vissen,  

     sloeg de ogen ten hemel, 
     en nadat Hij de zegen had uitgesproken, 
     brak Hij de broden die Hij aan zijn leerlingen gaf  
     en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. 
20 Allen aten tot ze verzadigd waren  
     en aan overgebleven brokken 

     haalde men nog twaalf volle korven op. 
21 Het waren ongeveer vijfduizend mannen die hadden gegeten,  
     vrouwen en kinderen niet meegerekend.  



Jaar A – Achttiende zondag door het jaar – 2 augustus 2020 

 

“...zonder geld en zonder te betalen...” (Jesaja 55,2)  

 

Inleiding 

Na een aantal gelijkenissen volgen nu weer werken van Jezus. Het zijn daden met een diepe 

lading. Net als gelijkenissen vragen ze om een luisterend hart.  

 

Eerste lezing: Jesaja 55, 1-3 

‘Een cynicus is iemand die van alles de prijs weet en van niets de waarde’, luidt een uitspraak. 

In de Kerk proberen we van ons cynisme af te komen. Alles is er oneindig waardevol. Maar 

zonder dat er een prijskaartje aan hangt. Het is onbetaalbaar. Stel je een gezin voor waarin 

men elkaar betaalt. Je kind naar bed brengen (nachtzoen inbegrepen): tien euro. Hij ruimt zijn 

kamer op: vijftien euro. Of stel je een vriendschap voor waarin je voortdurend betaalt voor 

elkaars tijd en vriendendiensten. Een absurde gedachte. In intieme relaties wissel je geen 

goederen en diensten uit. Je wisselt elkaar uit. Je deelt elkaars leven. Naar God toe zijn we 

geneigd dat te vergeten. We denken al snel: ik heb gebeden, ben ter kerke gegaan en heb een 

gift gegeven. In ruil daarvoor mag ik toch zeker van God verwachten… Maar God is niet 

onze handelspartner. Hij is onze Vader. Hij geeft, Hij schenkt. En het antwoord onzerzijds is 

geen betaling, maar dankbare aanvaarding. De Kerk is geen winkel maar een familie. De 

gangbare valuta: liefde.  
 

 Gebed: Heer, leer me leven van uw schenkende liefde.  

 

 Vraag: Ben ik geneigd tot ruilhandel met God?  

 

Tweede lezing: Romeinen 8, 35 en 37-39 

Sint Paulus noemt een heel rijtje dingen. ‘Verdrukking, nood… levensgevaar… dood, leven, 

engelen, machten… noch enig wezen’. Ze zijn allemaal niet in staat om ons werkelijk kwaad 

te doen. Ze kunnen ons niet van Gods liefde scheiden. We moeten ons er niet door laten 

intimideren. Kortom, ‘wij zijn binnen, met ons kan het niet meer misgaan’? Sommige 

gelovigen slaan inderdaad zulke bluftonen aan. Maar laten we nuchter blijven. Er is één ding 

dat ons wél kan scheiden van Gods liefde: de zonde. En die heb je zelf in de hand. Laten we 

minder bang zijn voor wat het leven ons kan aandoen. Laten we meer op onze hoede zijn voor 

wat we onszelf kunnen aandoen. Niet bluffen, wel vertrouwen.  
 

 Gebed: God, leer me om in alle onzekerheden zeker te zijn van U.  
 

 Vraag: Wat doet angst met me?  

 

Evangelie: Matteüs 14, 13-21 

Het Evangelie schildert Jezus niet af als grappenmaker. Van Hem staat wel geschreven dat 

Hij weende, maar niet dat Hij lachte. Hij zal het laatste lachen van allemaal, en het beste. Toch 

stel ik me een twinkeling in zijn ogen voor, als Hij zegt: ‘Geeft gij hun maar te eten’. 

Vervolgens komen de goede zielen aan met vijf broden en twee vissen. Ze laten hun hulpeloze 

blik over de menigte gaan. Ze denken in het schema: ‘ieder voor zich en God voor ons allen’. 

Dan komt Jezus met zijn les in de Goddelijke Economie. De ogen ten hemel, de zegen 

gesproken, breekt Hij het brood en geeft het aan zijn leerlingen. Ze mogen uitdelen. Het 

gebeurt tijdens iedere Eucharistie en het vertaalt zich tot aan de keukentafel. Leg je armoe in 

Jezus’ handen en kijk wat je uit te delen krijgt.  
 

 Gebed: Jezus, ik leg mijn leven in uw handen.  
 

 Vraag: Vertaal ik de Eucharistie in alledaagse gastvrijheid en gulheid?  


