
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’ 
 
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
 

EERSTE LEZING Ex., 22, 20-26 
Als gij weduwen en wezen onrecht aandoet, zal mijn toorn tegen u losbarsten. 

 
     Uit het boek Exodus 

 
     Zo spreekt de Heer 
20 „Gij moet een vreemdeling niet slecht behandelen  
     en hem het leven niet moeilijk maken, 
     want ge hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond.  
21 „Weduwen en wezen zult ge geen onrecht aandoen. 
22 „Als ge hun tekort doet en als hun klagen tot Mij opstijgt,  
     dan zal Ik gehoor geven aan hun klagen. 
23 „Mijn toorn zal losbarsten en met het zwaard zal Ik u doden: 
     uw vrouwen worden weduwen, uw kinderen wezen. 
24 „Als gij aan iemand van mijn volk geld leent,  
     aan een noodlijdende in uw omgeving,  
     gedraag u dan niet als een geldschieter. 
     „Ge moet geen rente van hem eisen.  
25 „Als gij iemands mantel in pand neemt, 
     dan moet ge die vóór zonsondergang aan hem teruggeven.  
26 „Hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken, 
     het is de beschutting van zijn blote lichaam, hij moet er in slapen. 
     „Roept hij tot Mij om hulp, dan zal Ik hem verhoren,  
     want Ik ben vol medelijden." 
 

TUSSENZANG Ps. 18 (17), 2-3a, 3bc-4, 47 en 51 ab 

   Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zift Gij. 
 
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,  
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder. 
 
Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind,  
mijn schild, mijn behoud en bescherming. 
 
Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen,  
dan doet geen vijand mij kwaad. 
 
De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots,  
verheerlijkt zij God, mijn verlosser. 
 
Want Gij hebt uw koning de zege geschonken,  
uw gunsten bewezen aan uw gezalfde.  



TWEEDE LEZING 1 Tess., 1, 5c-10 
Gij hebt u van de afgoden bekeerd om God te dienen  
en zijn Zoon uit de hemel te verwachten. 

 
     Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus  
     aan de christenen van Tessalonica 

 
     Broeders en zusters, 
5c Gij weet hoe ons optreden bij u is geweest.  
     Het was gericht op uw heil. 
6   En gij van uw kant 
     zijt navolgers geworden van ons en van de Heer, 
     toen gij het woord hebt aangenomen 

     onder allerlei beproevingen 

     en toch met vreugde van de heilige Geest. 
7   Gij zijt een voorbeeld geworden voor alle gelovigen  
     in Macedonië en in Achaïa. 
8   Ja, van Tessalonica uit 
     heeft het woord van de Heer weerklonken,  
     en niet enkel in Macedonië en Achaïa;  
     allerwegen is uw geloof in God bekend geworden.  
     Wij hoeven niets meer te zeggen, 
9   zij vertellen zelf wel hoe wij bij u zijn gekomen  
     en hoe wij door u zijn ontvangen ; 
     hoe gij u van de afgoden tot God hebt bekeerd,  
     om de levende en waarachtige God te dienen,  
10 en uit de hemel zijn Zoon te verwachten, 
     die Hij uit de dood heeft opgewekt, 
     Jezus, die ons redt van de komende toorn. 
 
ALLELUIA Joh., 14, 23 

Alleluia. 
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;  
mijn Vader zal hem liefhebben 
en Wij zullen tot hem komen.  
Alleluia. 
 

EVANGELIE Mt., 22, 34-40 
Gíj zult de Heer uw God beminnen en uw naaste als uzelf. 

 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
     volgens Matteus 

 
34 In die tijd kwamen de Farizeeën bijeen, toen zij vernamen  
     dat Jezus de Sadduceeën de mond gesnoerd had. 
35 En een van hen, een wetgeleerde, 
     vroeg Jezus om Hem op de proef te stellen: 
36 „Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet?"  
37 Hij antwoordde hem: 
     „Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart,  
     geheel uw ziel en geheel uw verstand. 
38 „Dit is het voornaamste en eerste gebod.  
39 „Het tweede, daarmee gelijkwaardig: 
     Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. 
40 „Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten."  



Jaar A – Dertigste zondag door het jaar – 25 oktober 2020 
 

“Jullie zijn een voorbeeld geworden voor alle gelovigen.” 
 

Inleiding 

Geboden vormen vandaag het hoofdgerecht. Praktische en concrete geboden. Zonder het 

wezen daarbij uit het oog te verliezen: liefde.  

 

Eerste lezing: Exodus 22, 20-26 

Deze wetten staan vlak bij de Tien Geboden (Exodus 20). Ze vormen er een praktische 

toepassing van. Een deel daarvan bestaat uit wat je ‘sociale wetgeving’ zou kunnen noemen. 

Vreemdelingen, weduwen en wezen moeten goed behandeld worden. Noodlijdenden mogen 

niet in de handen komen van geldschieters. Armen mag je hun mantel niet afpakken, want het 

is hun deken tegelijk. Maar wat zijn wetten zonder sancties? Loze idealen. Die neemt niemand 

serieus. Daarom klinkt ook in dit gedeelte een dreigement. Als je weduwen en wezen tekort 

doet, maakt God van je eigen familie weduwen en wezen. Toen de Joden in ballingschap zaten, 

hebben ze deze woorden ongetwijfeld met spijt gelezen. Wie niet horen wil, moet voelen.  

 

 Gebed: Heer, open mijn ogen voor de minsten van uw broeders en zusters.  

 

 Vraag: Straft God onrecht ook vandaag?  

 

Tweede lezing: 1 Tessalonicensen 1, 5c-10 

Wat is er een verschil tussen mensen, maar ook tussen geloofsgemeenschappen. Ze worden 

dan ook heel verschillend benaderd in de Bijbel. De Galaten krijgen te horen: ‘U hebt uw 

verstand verloren!’ In Sardes klinkt het: ‘U bent op sterven na dood’. In Efeze krijgen de 

gelovigen te horen: ‘Enkele dingen heb Ik tegen u’. Maar er zijn ook gemeenten die een 

compliment krijgen, zoals die in Tessalonica. Hun geloof is spreekwoordelijk. ‘Allerwegen is 

uw geloof in God bekend geworden’. Ondanks beproevingen hebben ze zich van de afgoden 

afgekeerd om de levende God te dienen. Ze zijn een inspirerend voorbeeld van hoe het kan. 

Ooit zei een paus: Hollandia docet – Nederland laat zien hoe ‘t moet. (Soms ook hoe ‘t niet 

moet.) Hopelijk kunnen wij als geloofsgemeenschap waarmaken dat we Immanuël heten: God 

met ons. Voelbaar, zichtbaar, tastbaar in onze daden.  

 

 Gebed: Heer, vermeerder ons geloof.  

 

 Vraag: Hoe kan onze geloofsgemeenschap andere gemeenschappen inspireren?  

 

Evangelie: Matteüs 22, 34-40 

‘Gij zult liefhebben’, het klinkt wat vreemd in onze cultuur. Liefde is toch een gevoel, en 

gevoelens laten zich toch niet dwingen? Als de liefde er is, heet ze onweerstaanbaar te zijn. 

En als de liefde verdwenen is, helpt er geen lievemoederen meer aan. Aldus de onheilige 

tijdgeest. Maar liefde is in de Bijbel en de traditie veel meer dan een emotie. Liefde is het 

streven naar eenwording, en dat is allereerst een zaak van de wil. Liefde uit zich dan ook 

allereerst in daden die toeleiden naar eenwording. Met je slome hoofd je morgengebed doen 

al heb je geen zin. Luisteren naar de verhalen van je kinderen al lees je liever verder in je 

spannende boek. Liefde is streven naar eenwording. Natuurlijk komen daar ook gevoelens bij 

kijken, maar ze zijn niet de kern. Dat blijkt ook uit de woorden die Jezus gebruikt: Hart, ziel, 

verstand. Liefde is zoveel meer dan een warm gevoel. Het is een levensrichting waar je hele 

persoon in betrokken is. Leven wordt toeleven.  

 

 Gebed: Mijn God, ik wil U liefhebben in alle dingen.   

 

 Vraag: Hoe kun je God liefhebben met je verstand?  


