Lezingen van dit weekeinde (17de zondag door het jaar)
In de eerste lezing, genomen uit het eerste boek Koningen, vraagt koning Salomon, die over een
groot volk regeert, aan God 'een opmerkzame geest, om recht te kunnen spreken voor uw volk en
onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad.' Hierop antwoordde God: 'Omdat ge juist dit
gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven, ook niet om rijkdom, evenmin om de dood
van uw vijanden, maar omdat ge inzicht gevraagd hebt om recht te kunnen spreken, daarom voldoe
ik aan uw verzoek en geef Ik u een geest vol wijsheid en begrip, zoals vóór u niemand ooit heeft
gehad en ook na u niemand zal hebben.'
In de tweede lezing uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome zegt de apostel ons dat Gods
kinderen eeuwig zullen leven: 'God heeft ons uitgekozen volgens zijn plan. Hij kende ons al voordat
we er waren. En hij heeft ons uitgekozen om zijn kinderen te zijn…En omdat we geloven, ziet Hij ons
als goede mensen. En omdat hij ons als goede mensen ziet, geeft hij ons het eeuwige leven' (BGT).
In de evangelielezing volgens Matteüs vertelt Jezus aan zijn luisteraars de volgende gelijkenissen:
'Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand
vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en
die akker te kopen.
Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek is naar mooie parels.
Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te
kopen.
Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en
waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en
ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid.'
Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen erop uittrekken en de
kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze
zullen jammeren en knarsetanden.'
Na eerste lezing bidden zingen we Antwoordpsalm 119: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voeten,
een licht op mijn pad’.
(BGT: Bijbel in Gewone Taal)

