
ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
 

EERSTE LEZING Num., 11, 25-29 
Waarom komt u voor me op ? Wie zorgt dat heel het volk profeteert? 
 
     Uit het boek Numeri 
 
     In die dagen 

25 daalde de Heer neer in een wolk, 
     sprak tot Mozes en legde een deel van de geest  
     die op Mozes rustte, op de zeventig oudsten. 
     En toen de geest op hen rustte, profeteerden zij,  
     maar later hebben zij het niet meer gedaan. 
26 Nu waren er twee mannen in het kamp gebleven.  
     De een heette Eldad, de ander Medad. 
     Ook op hen rustte de geest 
     - zij stonden op de lijst al waren zij niet naar de tent gegaan -  
     en zij profeteerden in het kamp. 
27 Een jongen ging het ijlings aan Mozes vertellen en zei:  
     „Eldad en Medad zijn aan het profeteren in het kamp."  
28 Jozua, de zoon van Nun, 
     die reeds als jongeman in dienst van Mozes gekomen was,  
     zei daarop tot Mozes: 
     „Mijn heer, dat moet u hen verbieden."  
29 Mozes zei hem: 
     „Waarom komt u voor mij op? 

     Ik zou willen dat heel het volk van de Heer profeteerde  
     en dat de Heer zijn geest op hen legde." 
 
TUSSENZANG Ps. 19 (18), 8, 10, 12-13, 14 

   Rechtmatig zijn al zijn bevelen. 
 
De wet van de Heer is volkomen,  
zij sterkt de onzekere geest. 
 
Zijn voorschriften zíjn betrouwbaar,  
onwetenden maken zij wijs. 
 
Het woord van de Heer is eerlijk,  
het blijft in eeuwigheid waar. 
 
Zijn uitspraken zijn waarachtig,  
rechtvaardig in iedere zaak. 
 
Uw dienaar neemt ze ter harte,  
hij wordt er rijk voor beloond. 
 
Maar wie beseft al zijn feilen?  
Vergeef mij ook wat ik niet weet. 
 
Bescherm uw knecht tegen hoogmoed,  
geef die geen macht over mij. 
 
Dan zal ik rechtschapen en rein zijn,  
door geen gemeenheid bevlekt.  



TWEEDE LEZING Jak., 5, 1 -6 
Uw rijkdom is verrot. 

 
   Uit de brief van de heilige apostel Jakobus 

 
   Broeders en zusters, 
1 Gij die rijk zijt: 
   weent en jammert om de rampen die over u komen.  
2 Uw rijkdom is verrot, 
   uw mooie kleren zijn door motten aangetast,  
3 uw goud en zilver is verroest. 
   Die roest zal tegen u getuigen 

   en als een vuur uw vlees verteren.  
   Schatten hebt gij verzameld,  
   terwijl het de laatste dagen zijn.  
4 Hoort, 
   het loon dat gij hebt onthouden 

   aan de arbeiders die uw velden hebben gemaaid  
   roept luid, 
   en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen  
   tot de oren van de Heer der heerscharen. 
5 Gij hebt op aarde gezwelgd en gebrast, 
   gij hebt u vetgemest voor de dag van de slachting.  
6 Gij hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord;  
   hij heeft geen verweer tegen u. 
 
ALLELUIA Joh., 14, 5 

Alleluia. 
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer,  
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. 
Alleluia.  



EVANGELIE Mc., 9, 38-43. 45. 47-48 
Wie niet tegen u is, is voor u. 

 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
     volgens Marcus 

 
38 In die tijd zei Johannes tot Jezus: 
     „Meester, we hebben iemand die ons niet volgt  
     in uw naam duivels zien uitdrijven, 
     en we hebben getracht het hem te beletten  
     omdat hij geen volgeling van ons was."  
39 Maar Jezus zei: 
     „Belet het hem niet, 
     want iemand die een wonder doet in mijn Naam  
     zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken. 
40 „Wie niet tegen ons is, is voor ons. 
41 „Als iemand u een beker water te drinken geeft  
     omdat gij van Christus zijt,  
     voorwaar Ik zeg u:  
     zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. 
42 „Maar als iemand 
     een van deze kleinen die geloven, aanleiding tot zonde geeft,  
     het zou beter voor hem zijn  
     als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp.  
43 „Dreigt uw hand u aanleiding tot zonde te geven, 
     hak ze af; 
     het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan  
     dan in het bezit van twee handen in de hel te komen,  
     in het onblusbaar vuur. 
45 Het is beter voor u kreupel het leven binnen te gaan 
     dan in het bezit van twee voeten in de hel te worden geworpen.  
47 Het is beter voor u met één oog het Rijk Gods binnen te gaan  
     dan in het bezit van twee ogen in de hel te worden geworpen,  
48 waar hun worm niet sterft en het vuur niet gedoofd wordt." 
 
 
 
  



Jaar B – Zesentwintigste zondag door het jaar – 26 september 2021 

 

“Wie niet tegen ons is, is voor ons” (Marcus 9,40)   

 

Inleiding 

Een zondag vol contrast. Enerzijds: probeer het niet te verbieden als er iets goeds gebeurt buiten de 

kerkelijke orde om. Anderzijds: laat de zonde altijd je doodsvijand zijn.  

 

Eerste lezing: Numeri 11,25-29 

Numeri gaat over de woestijnreis van Israël. Vaak klaagt het volk. Op een zeker moment wordt het 

Mozes teveel. Hij voelt het klagende volk als het ware aan zijn nek hangen. Dan zegt de Heer dat 

Mozes zeventig oudsten mag aanstellen om hem te helpen. Zij verzamelen zich bij de heilige tent in 

het midden van het volk. Behalve Eldad en Medad, die om onbekende reden nog in het kamp zijn. 

Als de Geest neerdaalt op de zeventig mannen, profeteren zij. Een Pinkstermoment. Eldad en Medad 

profeteren ook. Klopt dat wel? Een jongen waarschuwt Jozua; die waarschuwt Mozes. Maar Mozes 

voelt zich niet bedreigd. ‘Ik zou willen dat heel het volk van de Heer profeteerde en dat de Heer zijn 

geest op hen legde.’ (vs. 29)  

  

 Gebed: Veni, Creator Spiritus – Kom, Schepper Geest!  

 

 Vraag: Waar was Jozua bang voor, denk je?  

 

Tweede lezing: Jakobus 5,1-6  

‘Gij hebt u vetgemest voor de dag van de slachting’. (vs. 5) Oei, oei, de rijken krijgen ervan langs. 

Maar wie zijn dat? Alleen de puissant rijke graaibankiers en hun soortgenoten? We kunnen deze 

woorden ook als spiegel gebruiken. Onszelf vetmesten kan betekenen: jezelf ieder jaar aan iets meer 

luxe wennen. Steeds kieskeuriger worden, steeds ondankbaarder. Zoiets gaat ongemerkt. Rijkdom is 

op zich niet verkeerd, maar het is wel opmerkelijk hoe vaak het Nieuwe Testament ertegen 

waarschuwt. De veilige weg naar de hemel is de armoede, de gevaarlijkere weg is rijkdom. Stel jezelf 

regelmatig de vraag: ben ik vrij van mijn bezit? Doe ik er het goede mee?  

 

 Gebed: God, help me om goed te doen met het bezit dat U me hebt toevertrouwd.  

 

 Vraag: Wen ik mijzelf aan steeds grotere luxe?  

 

Evangelie: Marcus 9,38-43 en 45 en 47-48 

Iemand doet iets goeds (duivels uitdrijven) maar buiten de zichtbare Kerk. Verbieden dus? Nee, dat 

doet Jezus net zomin als Mozes verbood dat Eldad en Medad profeteerden in het kamp. ‘Wie niet 

tegen ons is, is voor ons’. Dat kan soms blijken uit kleine gebaren. Een beker water geven aan iemand 

die van Christus is – het zal beloond worden. Zo ruimhartig deze woorden overkomen, zo streng is 

de tweede helft van de lezing. De boodschap is: zonde en ‘aanleiding tot zonde’ moet tot elke prijs 

voorkomen worden. Het Grieks heeft hier skandalizo, waar ons woord ‘schandaal’ van afgeleid is. 

Iets waardoor je struikelt. Je kunt de weg van het geloof niet meer gaan. Denk aan wat seksueel 

misbruik met jonge mensen doet. Ze verliezen hun geloof in God en de mensen. Maar we moeten ook 

onszélf beschermen tegen wat ons kan doen struikelen. Desnoods met ingrijpende maatregelen. Want 

er staat wat op het spel: ons eeuwige welzijn. De Kerk leert dat een doodzonde het goddelijk leven in 

ons vernietigt. Hoe zouden we dan de eeuwigheid bij God kunnen doorbrengen? Daarom moeten we 

alles dat tot doodzonde leidt, afkappen.  

  

 Gebed: Heer, het is mijn vaste voornemen te vermijden wat tot zonde kan leiden.  

 

 Vraag: Is er iets in mijn leven dat ik moet ‘afkappen’?  


