
VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

 

EERSTE LEZING Wijsh., 2, 12. 17-20 
Laten we hem veroordelen tot een schandelijke dood. 

 
     Uit het boek Wijsheid 

 
     De ongelovigen zeggen: 
12 „Wij willen de vrome belagen;  
     want hij is ons een ergernis, 
     en is een aanklacht tegen onze lauwheid.  
     „Hij beschuldigt ons 

     dat wij de wet niet onderhouden;  
     en verwijt ons onze tuchteloosheid.  
17 „Laat ons eens zien of zijn woorden wel waar zijn  
     en nemen we als proef op de som 

     wat er gebeurt bij zijn dood. 
18 „Want als de rechtvaardige een zoon van God is,  
     zal God hem te hulp komen 

     en hem bevrijden uit de greep van zijn vijand.  
19 „Onderwerpen we hem aan een smadelijke proef 
     om met foltering te achterhalen hoe zachtmoedig hij is  
     en om ons te overtuigen van zijn verdraagzaamheid.  
20 „Laten we hem veroordelen tot een schandelijke dood;  
     naar eigen zeggen geniet hij immers bijzondere bescherming.'" 
 

TUSSENZANG Ps. 54 (53), 3-4, 5, 6 en 8 

   Toch is het God, die mij helpt,  
   de Heer die mijn leven bewaart. 
 
God, sta mij bij met uw Naam, 
kom voor mij op met uw macht. 
 
Luister, o God, naar mijn bede,  
hoor wat mijn mond U zegt. 
 
Overmoedigen vallen mij aan,  
brutaal staan zij mij naar het leven,  
zonder te denken aan God. 
 
Toch is het God, die mij helpt,  
de Heer die mijn leven bewaart. 
 
Vergeld mijn bestrijders hun slechtheid,  
breng hen ten val in uw trouw. 
 
Offeren zal ik U dan van harte,  
prijzen, o Heer, uw weldadige Naam.  



TWEEDE LEZING Jak., 3, 16- 4, 3 
Gerechtigheid is een vrucht van de vrede. Wie de vrede nastreven zullen haar oogsten. 

 
     Uit de brief van de heilige apostel jakobus 

 
     Broeders en zusters, 
3,16 Waar naijver en eerzucht heersen,  
     daar treft men ook onrust aan 

     en allerlei minderwaardige praktijken. 
17 De wijsheid van omhoog is vóór alles rein,  
     maar ook vredelievend, vriendelijk, 
     altijd voor rede vatbaar, 
     rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden,  
     onpartijdig en oprecht. 
18 Gerechtigheid is een vrucht van de vrede 
     en slechts wie de vrede nastreven zullen haar oogsten.  
4,1 Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies vandaan?  
     Toch alleen van uw eigen hartstochten 

     die u niet met rust laten? 

2   Gij begeert dingen die gij niet kunt krijgen.  
     Gij moordt en benijdt 
     en gij kunt uw doel niet bereiken.  
     Dan gaat gij vechten en strijden.  
     Gij hebt niets 

     omdat gij niet bidt.  
3   En als gij bidt krijgt ge het niet omdat gij verkeerd bidt,  
     met de bedoeling namelijk  
     om wat ge krijgt uit te geven voor uw boze lusten. 
 
 
 
 
ALLELUIA Lc., 19, 38 

Alleluia. 
Gezegend de Koning die komt,  
in de naam des Heren. 
Alleluia.  



EVANGELIE Mc., 9, 30-37 
De Mensenzoon wordt overgeleverd ...  
Als iemand de eerste wil zijn moet híj de dienaar van allen zijn. 
 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

     volgens Marcus 

 
30 In die tijd gingen Jezus en zijn leerlingen weg van de berg  
     en trokken Galilea door; 
     maar Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam,  
31 want Hij was bezig zijn leerlingen te onderrichten.  
     Hij zei hun: 
     „De Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der mensen  
     en ze zullen Hem doden; 
     maar drie dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan."  
32 Zij begrepen die woorden wel niet 
     maar schrokken ervoor terug Hem te ondervragen. 
 
33 Zij kwamen in Kafarnaum 
     en, eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen:  
     „Waar hebt ge onderweg over getwist?"  
34 Maar zij zwegen, want ze hadden onderweg  
     een woordenwisseling gehad over de vraag  
     wie de grootste was. 
35 Toen zette Hij zich neer, 
     riep de twaalf bij zich en zei tot hen: 
     „Als iemand de eerste wil zijn, 
     zal hij de laatste van allen moeten wezen  
     en de dienaar van allen." 
36 Hij nam een kind en zette het in hun midden;  
     Hij omarmde het en sprak tot hen: 
37 „Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam  
     neemt Mij op; en wie Mij opneemt 
     neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft." 
  



Jaar B – Vijfentwintigste zondag door het jaar – 12 september 2021 

 

“Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam, neemt Mij op” (Marcus 9,37)   

 

Inleiding 

Vandaag gedenken we het lijden van Christus. Ook krijgen we een spiegel voorgehouden. In de brief 

en in het evangelie wordt de geldingsdrang van grote mensen zichtbaar…  

 

Eerste lezing: Wijsheid 2,12 en 17-20 

Al heet het boek voluit ‘Wijsheid van Salomo’, het is onwaarschijnlijk dat deze het boek geschreven 

heeft. Het is namelijk in vloeiend Grieks geschreven, een taal die in de tijd van Salomo onbekend 

was in Israël. Vrijwel alle uitleggers denken dat het boek geschreven is door een Jood in Egypte, zo’n 

zo’n 200 jaar voor Christus. In die tijd had het Grieks de wereld veroverd (Alexander de Grote). 

Daarmee kwam ook het Griekse denken. En dat begon binnen te sijpelen in het Joodse volk. Het 

motto was: geniet van het leven, ‘t duurt maar even. En er is nog nooit iemand teruggekomen, dus. 

(2,1) Precies wat in onze tijd gangbaar is. De spelbrekers zijn dan de vromen. Zij bederven de pret 

door te wijzen op Gods geboden en op het oordeel dat over onze daden geveld zal worden. Als door 

een wesp gestoken reageren de mensen. Opeens zijn ze niet aardig meer. ‘Wij willen de vrome 

belagen, want hij is ons een ergernis!’  

  

 Gebed: Heer, geef dat ik me niet erger aan de vrome.  

 

 Vraag: Bent u wel eens ‘op de proef gesteld’ (vs. 19) door ongelovigen?  

 

Tweede lezing: Jakobus 3,16–4,3 

‘Bid en u zal gegeven worden’, zegt Jezus in de Bergrede. (Matteüs 7,7) Maar  Jakobus schrijft hier: 

‘Als ge bidt, krijgt ge het niet’. (vs. 3) God verhoort niet alle gebeden. Wij weten daar vaak de reden 

niet van. Maar soms is de reden het feit dat ons gebed niet zuiver is. ‘Gij bidt verkeerd, met de 

bedoeling namelijk om wat ge krijgt uit te geven voor uw boze lusten’. De situatie is er één van ruzie, 

verdeeldheid, geldingsdrang, nijd en (karakter)moord. Allemaal voor ‘de goede zaak’ natuurlijk. Maar 

het ego spreekt een duchtig woordje mee. Soms bidden we om iets goeds, maar met een verkeerd 

motief. Je wilt boven een ander uitsteken: hoogmoed. Je wilt vooral gemakkelijk leven: luiheid. Je 

bent niet van plan om tegen je zonden te strijden: traagheid. Dan moeten we het bidden opnieuw leren. 

Onze Heer Jezus leert ons, ons ego niet voorop te zetten. Uw naam, uw rijk, uw wil. Dat eerst! En in 

dát kader onze gezuiverde verlangens. Goed bidden is veranderen.  

 

 Gebed: Gekruisigde Heer, help me mijn boze lusten te kruisigen.  

 

 Vraag: Hebt u ervaring met kerkelijke ruzie? Wat was uw rol daarin?  

 

Evangelie: Marcus 9,30-37 

Jezus zei ooit: ‘Wat gij aan de minste van mijn broeders gedaan hebt, hebt gij aan Mij gedaan.’ 

(Matteüs 25) Tot de ‘minste broeders’ horen zeker ook de kinderen. De ongeborenen, zowel als de 

geborenen. Toegegeven, ze wekken als zuigeling meestal vertedering op. Maar daarna zijn ze al snel 

tot last. Er moet gepresteerd worden! Kinderen hinderen. Ze worden geparkeerd achter een filmpje, 

weggebracht naar de opvang, afgesnauwd vanachter de i-phone. En dan mogen ze blij zijn dat ze niet 

mishandeld worden of misbruikt… Vergeet je ambities en belangrijke verplichtingen eens. Neem een 

kind op, ‘verspil je tijd’ aan het kind. Zo ontvang je Jezus, zo ontvang je God. (vs. 37)  

 

 Gebed: Heer, geef me een hart voor kinderen.  

 

 Vraag: Welke mensen hebben u als kind ‘opgenomen in Jezus’ naam’?  


