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’

NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
194 EERSTE LEZING Jes., 45, 1. 4-6
lk heb Cyrus bij zijn rechterhand genomen om de volkeren voor hem neer te werpen.

Uit de Profeet Jesaja
1 Zo spreekt de Heer
tot Cyrus, zijn gezalfde,
die Hij bij zijn rechterhand heeft genomen
om de volkeren voor hem neer te werpen,
om koningen de gordels van de lenden te trekken,
om deuren voor hem open te stoten
en geen poort gesloten te laten
4 „Het was omwille van mijn dienaar Jakob
en om Israël, mijn uitverkorene,
dat Ik u bij uw naam heb geroepen
en u een eretitel heb gegeven,
alhoewel gij Mij niet kende.
5 „Ik ben de Heer, en niemand anders!
„Buiten Mij is er geen God.
„Ik heb u omgord zonder dat gij Mij kende,
6 zodat allen het nu kunnen weten,
die van het oosten en die van het westen
Ik ben de Heer, en niemand anders!"
TUSSENZANG Ps. 96 (95), 1 en 3, 4-5, 7-8, 9-10a en c
Huldigt de Heer om zijn glorie en macht.
Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer alle landen.
Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.
Want machtig en onvolprezen is Hij
en meer te duchten dan alle goden.
De goden der volken zijn maaksels van mensen,
maar Hij is de Schepper van het heelal.
Huldigt de Heer, alle stammen en volken,
huldigt de Heer om zijn glorie en macht.
Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam.
Brengt Hem uw offer en treedt in zijn voorhof.
Gaat Hem aanbidden in heilig gewaad.
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde.
Zegt tot elkander : de Heer regeert !
De volken bestuurt Hij met billijkheid.

195 TWEEDE LEZING 1 Tess., 1, 1-5b
Wij gedenken uw geloof, uw liefde en hoop.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Tessalonica
1 Van Paulus, Silvánus en Timóteus
aan de christengemeente van Tessalonica,
die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus.
Genade voor u en vrede !
2 Wij zeggen God dank voor u allen,
telkens wanneer wij uw naam noemen in onze gebeden.
3 Onophoudelijk gedenken wij
voor het aanschijn van God, onze Vader,
uw werkdadig geloof, uw onvermoeibare liefde
en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus.
4 Wij weten, broeders en zusters,
dat God u liefheeft en dat gij door Hem zijt uitverkoren,
5 want wij hebben u het evangelie verkondigd,
niet alleen met woorden
maar met kracht en heilige Geest en volle overtuiging.
ALLELUIA Fil., 2, 15-16
Alleluia.
Gij schittert als sterren in het heelal,
houdt het woord des levens vast.
Alleluia.

196 EVANGELIE Mt., 22, 15-21
Geeft aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Matteus
15 In die tijd gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen
hoe ze Jezus in zijn eigen woorden konden vangen.
16 Zij stuurden hun leerlingen met de Herodianen op Hem af
met de vraag:
„Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt en de weg van God in
oprechtheid leert; Gij stoort U aan niemand,
want Gij ziet de mensen niet naar de ogen.
17 „Zeg ons daarom
Wat dunkt U, is het geoorloofd
belasting te betalen aan de keizer of niet?"
18 Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei
„Waarom probeert gij Mij te vangen, gij huichelaars?
19 „Laat Mij de belastingmunt eens zien."
Zij hielden Hem een geldstuk voor.
20 Hij vroeg hun:
„Van wie is deze beeldenaar en het opschrift?"
21 Zij antwoordden:
„Van de keizer."
Daarop sprak Hij tot hen:
„Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt,
en aan God wat God toekomt."
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“Geef aan de keizer wat aan de keizer toekomt en aan God wat aan God toekomt.”
(Matteüs 22,21)
Inleiding
God woont in ons diepste innerlijk. Maar ook regeert Hij de loop van de wereld. Dat geloof
heeft invloed op hoe je staat in deze wereld. Nuchter en loyaal.
Eerste lezing: Jesaja 45, 1 en 4-6
De Perzische koning Cyrus veroverde Babel. Wereldnieuws toen. In Babel zaten de Joden in
ballingschap. Eén van de eerste dingen die Cyrus deed, was hen laten terugkeren naar Israël,
zodat zij Jeruzalem en de tempel konden herbouwen (in 539 voor Christus). In de
geschiedenisboeken is dat een voetnoot. Het komen en gaan van koninkrijken lijkt veel
belangrijker. Wat stelt Israël nu eigenlijk voor? Maar het is andersom. Alles draait om dit
kleine volkje, dat de Redder van de wereld zal voortbrengen. Cyrus is, zonder het zelf te
weten, gezalfd = aangesteld door de Heer. ‘Gezalfd’ is in het Grieks: Christus. Cyrus is een
Christusfiguur zonder het zelf te weten! Twee en een half millennium later zijn Babel en
Perzië verleden tijd. Israël daarentegen leeft nog. Zijn profeten worden door ons gelezen. Ze
leren ons om anders naar het nieuws te kijken.
Gebed: God, leer mij te geloven in uw wereldregering.
Vraag: Kent de wereld nog meer Cyrussen?
Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 1, 1-5b
Van Filippi reisde St. Paulus naar Tessalonica (zie Handelingen 17). In beide Griekse steden
stichtte hij een kerk en aan beide schreef hij een brief. Tessalonica kreeg er zelfs twee. Deze
eerste brief is heel pastoraal van toon. Paulus kon streng zijn, maar dat vond hij nu blijkbaar
niet nodig. Hij wil de mensen een hart onder de riem steken. Ze waren geconfronteerd met
vijandigheid, met name door Joden die Jezus verwierpen. In die tijd waren de christenen een
verachte minderheid, terwijl de Joden een beschermde status genoten in het Romeinse rijk.
In het vuur van de beproeving was het geloof van de christenen gelouterd. ‘Werkdadig
geloof, onvermoeibare liefde, standvastige hoop’.
Gebed: Heer, inspireer ons door het voorbeeld van vurige christengemeenten.
Vraag: Welke toon zou een ‘brief aan de christenen van Drenthe’ hebben?
Evangelie: Matteüs 22, 15-21
Twee vijanden worden even ‘vrienden’ omdat ze een gezamenlijke vijand hebben gevonden:
Jezus. De Herodianen zijn voor de Romeinse bezetter. De Farizeeën zijn juist kritisch en
dromen van herstel van het Joodse koninkrijk. Samen komen ze naar Jezus toe met een
strikvraag. Of het geoorloofd is om belasting te betalen. Zegt Jezus ja, dan zeggen de
Farizeeën: zie je wel, hij heult met de bezetter. Zegt Jezus nee, dan brengen de Herodianen
hem aan bij de politie als een oproerprediker. Maar Jezus doorziet hun opzet. Hij vermijdt
beide valkuilen door te zeggen: Geeft de keizer en God ieder wat hun toekomt. Gun de
keizer toch zijn geld. Zijn beeltenis staat er immers op? Ga niet de weg van
belastingontduiking, oproer en revolutie. Wees een goede, loyale burger. Als je ook maar
aan God geeft wat aan God toekomt! En bedenk dat je als mens ‘beeld en gelijkenis’ van
God draagt (Genesis 1,26). Op jou staat zijn beeltenis. Je behoort dus niet toe aan jezelf of
aan de staat, maar aan God. Dat stelt een grens van het gezag van de overheid.
Gebed: Heer, ik ben van U, van U alleen.
Vraag: Waar ligt de grens van wat ‘van de keizer’ is in deze coronacrisis?

