
NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
 

194 EERSTE LEZING Jes., 53, 10-11 

Hij gaf zijn leven als zoenoffer maar Hij zal een nageslacht zien. 

 
     Uit de Profeet Jesaja 
 
10 De Heer heeft besloten zijn dienaar te vernederen  
     en hem te doen lijden. 
     Waarlijk, hij gaf zijn leven als zoenoffer  
     maar hij zal een nageslacht zien 
     en het raadsbesluit van de Heer komt door hem tot vervulling.  
11 Na zijn lijden 
     zal hij het licht zien en verzadigd worden.  
     Door zijn zwoegen 
     zal mijn rechtvaardige dienaar velen rechtvaardigen.  
     Hij zal zich belasten met hun fouten. 
 
 
TUSSENZANG Ps. 33 (32), 4-5, 18-19, 20 en 22  
   Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,  
   zoals wij op U vertrouwen. 
 
Oprecht is het woord van de Heer 
en al wat Hij doet is betrouwbaar. 
 
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,  
de aarde is vol van zijn mildheid. 
 
Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,  
hen die op zijn gunst vertrouwen, 
 
Dat Hij hen redden zal van de dood,  
bij hongersnood hen zal voeden. 
 
Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,  
is Hij ons een schild en een helper. 
 
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,  
zoals wij op U vertrouwen. 



195 TWEEDE LEZING Hebr., 4, 14-16 

Laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van genade. 

 
     Uit de brief aan de Hebreeën 
 
     Broeders en zusters, 
14 Nu wij een verheven hogepriester hebben,  
     een die de hemelen is doorgegaan, 
     Jezus, de Zoon van God, 
     nu moeten wij vasthouden aan onze belijdenis.  
15 Want wij hebben een hogepriester 
     die in staat is mee te voelen met onze zwakheden. 
     Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld,  
     precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. 
16 Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade,  
     om barmhartigheid en genade te verkrijgen 
     en tijdige hulp. 
 
 
 
 
ALLELUIA Joh., 15, 15 b  
Alleluia. 
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer,  
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. 
Alleluia. 



196 EVANGELIE Mc., 10, 35-45 of 42-45 

De Mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen. 

 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
     volgens Marcus 
 
(35 Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeus,  
     naar Jezus toe en zeiden: 
     „Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U vragen."  
36 Hij antwoordde hun: 
     „Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?"  
37 Zij zeiden Hem: 
     „Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter  
     en de ander aan uw linkerhand moge zitten." 
38 Maar Jezus zei hun: 
     „Ge weet niet wat ge vraagt. 
     „Zijt ge in staat de beker te drinken die Ik drink  
     en met het doopsel gedoopt te worden  
     waarmee Ik gedoopt word?" 
39 Zij antwoordden Hem:  
     „Ja, dat kunnen wij."  
     „Inderdaad", 
     - gaf Jezus toe - 
     „de beker die Ik drink zult gij drinken, 
     en met het doopsel waarmee Ik gedoopt word,  
     zult gij gedoopt worden; 
40 maar het is niet aan Mij 
     u te doen zitten aan mijn rechter- of linkerhand,  
     omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid."  
41 Toen de tien anderen dit hoorden 
     werden ze kwaad op Jakobus en Johannes.  
42 Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen:) 
 
Indien de korte lezing genomen wordt, aldus beginnen: 

     In die tijd 
     riep Jezus de leerlingen bij zich en sprak tot hen: 
 
     „Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden  
     hen met ijzeren vuist regeren 
     en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen.  
43 „Dit mag bij u niet het geval zijn; 
     wie onder u groot wil worden  
     moet dienaar van u zijn, 
44 en wie onder u de eerste wil zijn moet aller slaaf wezen, 
45 want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,  
     maar om te dienen 
     en om zijn leven te geven als losprijs voor velen." 
  



Jaar B – Negenentwintigste zondag door het jaar – 17 oktober 2021 

 

“Wie onder u groot wil worden...” (Marcus 10,43)   
 

Inleiding 

“Het begint met ambitie”. Daarom is deze wereld vol concurrentie en strijd. En in de kerk, 

heerst daar de middelmatigheid? Toch niet. Jezus wijst de weg van de heilige ambitie.   

 

Eerste lezing: Jesaja 53,10-11 

Een terugblik op Goede Vrijdag. Jezus zal velen rechtvaardigen (vs. 11) Rechtvaardigen wil 

zeggen: rechtvaardig maken, in een rechte verhouding tot God brengen. Jezus stierf verlaten, 

voor de mensen een toonbeeld van mislukking. Eenzaam, kinderloos. ‘Maar Hij zal een 

nageslacht zien.’ Dat zijn wij, de vele gelovigen. Het Evangelie eindigt zo: Jezus is gekomen 

om zijn leven te geven als losprijs voor velen. (10,45) De ene Jezus draagt velen in zijn hart.  

  

 Gebed: Rechtvaardige dienaar, maak dat ik recht voor God kom te staan.  
 

 Vraag: Hebt u zichzelf wel eens belast met andermans fout? (vs. 11)  

 

Tweede lezing: Hebreeën 4,14-16 

Jezus is ‘op allerlei manieren op de proef gesteld precies zoals wij’. (14) Denk je eens in: 

Jezus heeft alle verleiding tot zonde ervaren. Ook het meest smerige is Hem gesuggereerd. 

De wreedheid, de liefdeloosheid, de hebzucht, de onkuisheid: alles is Hem voorgespiegeld. 

“Toe maar, doe het maar.” Het kan niet anders dan een helse marteling geweest zijn voor Hem 

die de zuivere Liefde is. Maar zo wilde Hij onze meevoelende Hogepriester worden. Bekoring 

geeft je een slecht gevoel. Je voelt je onrustig, zwak, onzuiver. Maar houd goede moed. Zelfs 

de ergste beproeving maakt je niet tot zondaar. Het gaat pas mis als je met de bekoring begint 

te spelen, en al helemaal wanneer je ermee instemt. Ga niet met de bekoring in discussie. Gooi 

de gedachte van je af door ‘te naderen tot de troon van Gods genade’. Tanden op elkaar, hulp 

is onderweg. (16)  

 

 Gebed: Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar. (Jezusgebed)  
 

 Vraag: Met welke beproeving hebt u te maken?  

 

Evangelie: Marcus 10,35-45 

Het is ontwapenend, zoals Jakobus en Johannes naar Jezus toekomen met hun verzoek. Ze 

willen naast Jezus zitten in het Koninkrijk. Ze camoufleren hun wens niet, ze zijn er eerlijk 

over. Zij willen schitteren en stralen naast onze Lieve Heer. Je zou verwachten dat Jezus hen 

terechtwijst. In de trant van: voor God zijn we allemaal gelijk. En je moet niet groot willen 

zijn. Maar dat is niet wat Jezus zegt. Hij wijst deze liefdevolle “ambitie” niet af. Maar Hij 

wijst een bijzondere weg. Hoe hoger je uit wilt komen, hoe lager je moet beginnen. Bereik je 

hoge positie niet door anderen onder de voet te lopen, maar door hun voeten te wassen. St. 

Thérèse de Lisieux zei ooit in gebed: “Ondanks mijn geringe kwaliteiten zou ik net als de 

profeten en leraren apostel willen wezen. Mijn liefste, ik zou heel de wereld willen 

bewandelen om overal Uw evangelie te brengen, Uw kruis te planten. Ik zou missionaris 

willen wezen, niet zo maar eventjes voor een paar jaar, maar van het begin tot het eind van de 

wereld!” Wat een tomeloze ambitie kan de liefde teweeg brengen! En juist Thérèse heeft ‘de 

kleine weg’ bewandeld. Ze verrichtte haar kleine dienst met een grootse liefde. Groot word je 

door te dienen: door broeders en zusters te laten opbloeien.  

  

 Gebed: Heer, maak dat ik U en uw mensen met een vrolijk hart dien.  
 

 Vraag: Welke “ambitie” heb jij als het gaat om het leven met God?  


