Lezingen van dit weekeinde (16de zondag door het jaar)
De eerste lezing is genomen uit het boek Wijsheid waarin gesproken wordt over de wijsheid van God:
'Naast U is er geen andere God die zorg draagt voor alles…Uw macht is de grond van uw
rechtvaardigheid…Met veel zachtheid spreekt Gij uw oordeel uit en Gij bestuurt ons met veel
goedertierenheid.'
In de tweede lezing uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome zegt de apostel ons dat de
Geest onze zwakheid te hulp komt, want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de
Geest zelf bidt voor ons.
In de evangelielezing volgens Matteüs houdt Jezus zijn luisteraars de volgende gelijkenis voor: "Het is
met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de
mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge
gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid te voorschijn. De knechten
kwamen de heer des huizes vragen: 'Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar
komt dat onkruid dan vandaan?' Hij antwoordde: 'Dat is het werk van een vijand.' De knechten
zeiden tegen hem: 'Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?' Hij antwoordde: 'Nee, want dan
zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de
oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: 'Wied eerst het onkruid, bind
het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.'
In een tweede gelijkenis vergelijkt Jezus het koninkrijk van de hemel met een zaadje van de
mosterdplan, het kleinste van alle zaden, dat uitgroeit tot de grootste onder de planten waar de
vogels van de hemel komen nestelen in de takken.
En in een derde gelijkenis: 'Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem dat door een vrouw met
drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.'

