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’

ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
188 EERSTE LEZING Jes., 5, 1-7
De wijngaard van de Heer der hemelse machten is het huis Israël.

Uit de Profeet Jesaja
1 Ik wil zingen voor mijn vriend,
zingen het lied van mijn vriend en zijn wijngaard.
Mijn vriend had een wijngaard,
die lag op een vruchtbare helling.
2 Hij spitte hem om en maakte hem vrij van stenen,
hij plantte er uitgelezen wingerden ;
in het midden bouwde hij een toren
en hij kapte er een perskuip uit.
Toen hoopte hij druiven te krijgen,
maar de wijngaard gaf enkel wilde vruchten.
3 En nu, inwoners van Jeruzalem,
mannen van Juda,
nu moet gij de rechters zijn
over mij en mijn wijngaard !
4 Wat had ik nog meer kunnen doen voor mijn wijngaard
en heb ik voor hem niet gedaan?
Ik had op druiven gehoopt!
Waarom geeft hij mij wilde vruchten?
5 Ik zal u dan nu vertellen,
wat ik ga doen met mijn wijngaard.
Ik haal zijn omheining weg,
dat hij kaalgevreten kan worden.
Ik maak zijn muren stuk,
dat hij platgetrapt kan worden.
6 Ik maak van hem een verwilderd stuk grond ;
hij wordt niet langer gesnoeid
en met geen hak meer bewerkt ;
distels en dorens schieten er op,
en aan de wolken verbied ik
hun regen op hem te laten vallen.
7 De wijngaard van de Heer der hemelse machten
is het huis Israël.
De mannen van Israël zijn bevoorrechte planten.
Hij hoopte op recht: en zie het was onrecht;
betrachten van recht: het was verkrachten van recht.

TUSSENZANG Ps. 80 (79), 9 en 12, 13-14, 15-16, 19-20
De wijngaard des Heren is het huis van Israël.
Gij hebt uit Egypte een wijnstok gehaald,
volken verdreven om hem te planten.
Hij strekte zijn ranken uit tot de zee,
tot de rivieren zijn loten.
Waarom hebt Gij zijn omheining verwoest,
zodat wie langs komt kan plukken?
De wilde zwijnen woelen hem om,
het vee van het veld graast hem af.
God van de heerscharen, keer toch terug,
zie neer uit de hemel en Iet op uw wijngaard.
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,
het stekje dat Gij hebt gekweekt.
Nooit meer zullen wij U verlaten
bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U.
God van de heerscharen, richt ons weer op
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.

189 TWEEDE LEZING Fil., 4, 6-9
De God van de vrede zal met u zijn.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi
Broeders en zusters,
6 Weest onbezorgd.
Laat al uw wensen bij God bekend worden
in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging.
7 En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat,
zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus:
8 Ten slotte, broeders en zusters,
houdt uw aandacht gevestigd op al wat waar is,
al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein,
beminnelijk en aantrekkelijk,
op al wat deugd heet en lof verdient.
9 En brengt in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd,
en wat gij van mij hebt gehoord en gezien.
Dan zal de God van vrede met u zijn.

ALLELUIA Joh., 75, 76
Alleluia.
Ik heb u uitgekozen uit de wereld,
om op tocht te gaan en vruchten voort te brengen,
die blijvend mogen zijn, zegt de Heer.
Alleluia.

190 EVANGELIE Mt., 21, 33-43
Hij zal zijn wijngaard aan andere wijnbouwers verpachten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Matteus
In die tijd sprak Jezus
tot de hogepriesters en de oudsten van het volk:
33 „Luistert naar deze gelijkenis
Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde ;
hij zette er een heining omheen,
hakte een wijnpers erin uit en bouwde een wachttoren.
„Daarop verpachtte hij hem aan wijnbouwers
en vertrok naar den vreemde.
34 „Toen de tijd van de oogst gekomen was,
zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers
om de opbrengst in ontvangst te nemen.
35 „Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren vast.
„Zij mishandelden de een, doodden de ander
en stenigden een derde.
36 „Daarop zond hij andere dienaren, talrijker dan de eersten ;
maar zij behandelden hen op dezelfde manier.
37 „Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe,
in de veronderstelling dat zij zijn zoon wel zouden ontzien.
38 „Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen,
zeiden ze onder elkaar:
Dat is de erfgenaam ;
vooruit, laten we hem vermoorden
en ons zijn erfenis toeëigenen.
39 „Ze grepen hem vast,
wierpen hem de wijngaard uit en doodden hem.
40 „Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt,
wat zal hij dan wel met die wijnbouwers doen?"
41 Ze antwoordden Hem:
„Hij zal die misdadigers een ellendige dood doen sterven
en zijn wijngaard
zal hij aan andere wijnbouwers verpachten,
die hem de opbrengst
op de vastgestelde tijd zullen afdragen."
42 Toen sprak Jezus tot hen:
„Hebt gij nooit in de Schrift gelezen:
De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd,
is juist de hoeksteen geworden.
„Op last van de Heer is dat gebeurd
en het is wonderbaar in onze ogen.
43 „Daarom zeg Ik u
Het Rijk Gods zal u ontnomen worden
en gegeven aan een volk
dat wel de vruchten daarvan opbrengt."

Jaar A – Zevenentwintigste zondag door het jaar – 4 oktober 2020
“De wijngaard van de Heer der hemelse machten is het huis Israël.” (Jesaja 5,7)
Inleiding
We beleven de nazomer, tijd van oogsten. Het thema ‘wijngaard’ en ‘wijn’ keert deze weken
telkens terug. Vandaag ligt alle nadruk hierop: God is de eigenaar van de wijngaard.
Eerste lezing: Jesaja 5, 1-7
God hoopte op vrucht. Dat mocht Hij ook, omdat Hij kosten noch moeiten gespaard had om
een goede wijngaard aan te leggen. Met vruchten worden bedoeld: daden van recht. De rijm
aan het einde blijft hangen: God hoopte op het ‘betrachten van recht; het was verkrachten
van recht’. De vruchten zijn geen lekkere druiven, maar ‘wilde vruchten’. Doen wij armen
recht, wanneer we hun geen faire prijs bieden? Doen ouders hun kinderen recht, wanneer ze
zelfs tijdens een uitje in hun phone verdiept blijven? Doen kinderen hun ouders recht
wanneer ze hen wegzetten als zijnde ‘niet van deze tijd’? Doen echtgenoten elkaar recht,
wanneer ze elkaar afkraken? Doen wij Nederlanders onze Schepper recht wanneer we Hem
nooit aanbidden en de kerken sluiten?
Gebed: Heer, help me om U en mijn naasten recht te doen.
Vraag: Doe ik mijn ouders recht? En mijn kinderen? En mijn Schepper?
Tweede lezing: Filippensen 4, 6-9
Deze passage zou je gerust elke morgen kunnen lezen. Wat maken we ons vaak druk en
bezorgd over allerlei. Gedachten vermoeien ons, zorgen bezwaren ons. Sint Paulus wijst ons
de weg naar de Binnenvree, de vrede van binnen: het gebed. Alles wat je op je hart hebt,
uitspreken naar God. En ‘nooit zonder dankzegging’, want bedenk eens hoeveel je hebt om
voor te danken. Zelfs als alles tegen lijkt te zitten. Laat je geest vrij worden van zorgen. Dan
is er weer ruimte voor ‘al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein enz.’ Deze
goede gedachten moeten vervolgens in praktijk worden gebracht, dan is de vrede compleet.
Gebed: Heer, laat uw vrede de grondtoon van mijn bestaan zijn.
Vraag: Hoe vaak dank ik eigenlijk voor mijn naasten? En voor de Kerk?
Evangelie: Matteüs 21, 33-43
De wijnbouwers vermoorden de zoon van de landeigenaar. Hij op hun beurt ‘zal ze een
ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard aan andere wijnbouwers verpachten’. Deze
harde woorden werden historische werkelijkheid. Jezus stierf aan het kruis, door zijn
volksgenoten aangegeven. Zij wilden Hem niet als Zoon van God. God hadden ze liever ver
weg in de hemel dan dichtbij op aarde. In de jaren daarna is Israël in opstand gekomen tegen
de Romeinen. Een afschuwelijke oorlog volgde. Het einde van het lied was de verwoesting
van de tempel in het jaar 70. Degenen die tot dat moment de touwtjes in handen hadden (de
sadduceeën), verlieten definitief het toneel. De Kerk strekte haar ranken uit in alle landen en
de daadkrachtige liefde van de eerste gelovigen was spreekwoordelijk. Ze droegen vrucht.
Wat is de les anno nu? Misschien vooral dit: doe niet alsof de Kerk van jou is. Gedraag je zo,
dat je blij bent wanneer Jezus opeens binnenwandelt. Niet verstoord omdat iemand ‘jouw
koninkrijk’ binnendringt, maar oprecht blij. Het is de Heer!
Gebed: Heer, ik wil me volledig inzetten, maar het blijft uw Kerk.
Vraag: Hoe welkom zou Jezus zijn als Hij bij ons binnenwandelde?

