
Hieronder vindt u op pagina 1,2 en 3 de lezingen van de zondag, op pagina 4 – de 

uitleg van en bezinning op de lezingen zoals we dit kennen vanuit ‘Rondje lezingen’ 
 
ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
 

185 EERSTE LEZING Ez., 18, 25-28 
Als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert, zal hij in leven blijven. 

 
Uit de Profeet Ezechiël 
 
Dit zegt de Heer 
25 „Gij beweert : De weg van de Heer is niet recht !  
„Huis van Israël, luister toch ! 
„Zou het werkelijk mijn weg zijn, die niet recht is?  
„Zijn niet veeleer uw eigen wegen niet recht? 
26 „Als een rechtvaardige zich van zijn rechtvaardigheid afkeert  
en kwaad gaat doen, 
dan zal hij daaraan sterven, 
sterven om het kwaad dat hij gedaan heeft.  
27 „En als de boosdoener 
zich van zijn boze daden afkeert 
en gaat handelen naar rechtschapenheid en deugd,  
dan zal hij in leven blijven. 
28 „Als hij tot inzicht komt 
en zich afkeert van zijn slechte daden,  
dan blijft hij zeker leven, 
dan zal hij niet sterven." 
 
TUSSENZANG Ps. 25 (24), 4bc-5, 6-7, 8-9 

   Gedenk uw barmhartigheid, Heer. 
 
Wijs mij uw wegen, Heer,  
leer mij uw paden kennen. 
 
Leid mij volgens uw woord, 
want Gij zijt mijn God en Verlosser. 
 
Op U stel ik altijd mijn hoop,  
omdat ik vertrouw op uw goedheid. 
 
Gedenk uw barmhartigheid, Heer,  
uw altijd geschonken ontferming. 
 
Herinner U niet het kwaad van mijn jeugd,  
maar denk aan mij met erbarmen. 
 
De Heer is goed en rechtschapen,  
daarom wijst Hij zondaars de weg.  



 
 
186 TWEEDE LEZING Fil., 2, 1-11 of 1-5 
Die gezindheid moet onder u heersen welke Christus Jezus bezielde. 

 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus  
aan de christenen van Filippi 
 
Broeders en zusters, 
1 Als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging  
iets vermogen, 
als gemeenschap van Geest, 
als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,  
2 maakt dan mijn vreugde volkomen 
door uw eenheid van denken,  
uw eenheid in de liefde, 
uw saamhorigheid en eensgezindheid. 
3 Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, 
maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf. 
4 Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen,  
maar liever die van zijn naasten. 
5 Die gezindheid moet onder u heersen  
welke Christus Jezus bezielde 
(6 Hij die bestond in goddelijke majesteit,  
heeft zich niet willen vastklampen  
aan de gelijkheid met God. 
7 Hij heeft zichzelf ontledigd 
en het bestaan van een slaaf op zich genomen.  
Hij is aan de mensen gelijk geworden. 
En als mens verschenen  
8 heeft Hij zich vernederd  
door gehoorzaam te worden tot de dood, 
tot de dood aan een kruis. 
9 Daarom heeft God Hem hoog verheven  
en Hem de naam verleend 
die boven alle namen is. 
10 Opdat bij het noemen van zijn naam  
zich iedere knie zou buigen 
in de hemel, op aarde en onder de aarde, 
11 en iedere tong zou belijden  
tot eer van God, de Vader:  
Jezus Christus is de Heer.) 
 
 
 
  



 
ALLELUIA Joh., 10, 27 

Alleluia. 
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,  
en Ik ken ze en zij volgen Mij. 
Alleluia.   
 
 
 

187 EVANGELIE Mt., 21, 28-32 
Hij kreeg spijt en ging toch. Tollenaars en ontuchtige vrouwen 
gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. 

 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
     volgens Matteus 

 
28 In die tijd zei Jezus 
     tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: 
     „Wat denkt ge van het volgende? 

     „Een man had twee zonen. 
     „Hij ging naar de eerste toe en zei: 
     Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. 
29 „Goed vader - antwoordde deze - maar hij deed het niet.  
30 „Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. 
     „Deze antwoordde : Neen, ik wil niet ;  
     maar later kreeg hij spijt en ging toch.  
31 „Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan ?"'  
     Zij antwoordden: „de laatste". 
     Toen zei Jezus hun: „Voorwaar, Ik zeg u: 
     de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij  
     het Rijk Gods binnen. 
32 „Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; 
     toch hebt gij hem geen geloof geschonken, 
     terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen  
     hem wel geloof schonken. 
     „Maar zelfs, nadat ge dit hadt gezien,  
     zijt ge toch niet tot inkeer gekomen 

     en hebt ge hem geen geloof geschonken."  



Jaar A – Zesentwintigste zondag door het jaar – 27 september 2020 
 

“Zijn niet veeleer uw eigen wegen niet recht?” (Ezechiël 18,25) 
 

Inleiding 

Tot inkeer komen is vandaag het thema. De stem van de navigatie zegt: ‘probeer om te keren’. 

Een profetisch geluid. Soms betekent dat ook: je afkeren van wat je tot nu toe gewend bent.  

 

Eerste lezing: Ezechiël 18, 25-28 

De profeet Ezechiël leeft met ballingen in een land ver weg. In zijn vaderland Israël is het een 

aflopende zaak met het koninkrijk. Eeuwen van zonde wreken zich. Jaren van wanbestuur. 

De mensen vinden dat zij de wrange vruchten plukken van wat eerdere generaties hebben 

misdaan. ‘Wij zijn de dupe! Het is niet eerlijk! Gods weg is niet recht!’ Maar als je met een 

vinger naar een ander wijst, wijzen er drie naar jezelf. ‘Zijn niet veeleer uw eigen wegen niet 

recht?’ Heb je niet net zo hard meegedaan met het vergeten van God? En met de inhaligheid? 

Vaak is degene die het hardst naar God wijst, zelf het schuldigste. Bovendien, God straft geen 

kind voor de zonden van zijn ouders. Zeker, soms zit je met de brokken van het voorgeslacht. 

Maar ieder mens krijgt een eerlijke kans. Voor iedere rechtvaardige is er leven en toekomst. 

Je moet wel consequent volhouden. Al je goede gedrag helpt je niets als je slecht eindigt. Het 

is bij God: eind goed, al goed.  
 

 Gebed: Heer, help me om mijn eigen verantwoordelijkheid onder ogen te zien.  
 

 Vraag: Beklaag jij je wel eens over God?  
 

Tweede lezing: Filippensen 2, 1-11 

Waar komen rivaliteit en ruzie in de Kerk vandaan? Ze hebben bijna altijd – misschien wel 

altijd – te maken met botsende ego’s. Het zogeheten ‘dikke ik’ is niet alleen iets van deze tijd. 

Het zit in de mens om zichzelf groot te maken. En allergisch te reageren als iemand anders 

hem te na komt. Als we onze teennagels niet knippen, zijn we steeds sneller op onze tenen 

getrapt. Sint Paulus geeft een effectieve nagelknipper: de bezinning op Jezus. Hij bestond in 

de oneindige glorie van de Schepper.  In een leven waar we ons geen voorstelling van kunnen 

maken. Majesteitelijker dan de oceanen, stralender dan de zon, uitgestrekter dan het 

universum. En Hij werd een bloedende slaaf aan een kruis. Mediteer daar eens over. Ben je 

daarna nog even snel op je tenen getrapt als ervoor?  
 

 Gebed: Gekruisigde, genees mij van mijn hoogmoed.  
 

 Vraag: Mediteer je wel eens over de kruisweg?  
 

Evangelie: Matteüs 21, 28-32 

Vorige week: de werkers in de wijngaard. Geboortegrond van de wijn, het symbool van liefde 

en blijdschap. Sommigen werden pas laat geroepen tot het werk. Maar in de gelijkenis kwam 

iedereen wél. Vandaag blijkt dat er ook zoiets is als onwil. Een belofte is snel gedaan. ‘Goed 

vader, ik ga!’ Maar de eerste zoon gaat helemaal niet. Omgekeerd flap je er soms zomaar uit: 

‘nee, ik wil niet’. Maar je krijgt achteraf spijt. Ik was niet redelijk. Ik reageerde te snel. Laat 

ik mijn vader toch maar gehoorzamen. Sommige mensen rollen zomaar het leven in en 

flappen er een ‘nee’ tegen God uit. ‘Tollenaars en ontuchtige vrouwen’ bijvoorbeeld. Maar 

dan komt Johannes de Doper. Hij roept hardop wat het geweten al fluisterde. Sommige 

mensen veranderen dan hun ‘nee’ tegen God in een ‘ja’. Voor hun geldt: eind goed, al goed.  

 

 Gebed: Heer, geef dat ik me mijn beloften steeds herinner en waar altijd nakom.   
 

 Vraag: Welke beloften hebt u gedaan in uw leven?  


