Lezingen van dit weekeinde (22ste zondag door het jaar)
In de eerste lezing uit het boek Jeremia bidt de profeet als volgt: ‘Heer God, Gij hebt mij verleid, ik
ben bezweken; Gij waart mij te sterk, ik kan niet tegen U op. De hele dag lacht men mij uit, iedereen
drijft de spot met mij…Het woord van de Heer brengt mij iedere dag schande en smaad. Soms denk
ik: ik wil er niets meer van weten, ik spreek niet meer in zijn naam. Maar dan laait er een vuur op in
mijn hart, het brandt in mijn gebeente. Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden maar het
lukt me niet.’
In de tweede lezing zegt Paulus tot de christenen van Rome: ‘Stemt uw gedrag niet af op deze
wereld. Wordt andere mensen, met nieuw inzicht. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u
wil, en wat goed is, wat zéér goed is en volmaakt.’
In de evangelielezing volgens Matteüs maakt Jezus zijn leerlingen duidelijk dat Hij naar Jeruzalem
moet gaan, Hij zal daar veel lijden, maar na zijn dood zal Hij op de derde dag. Petrus neemt Jezus
apart en zegt tegen Hem: ‘Zo iets mag U nooit overkomen!’ Maar Jezus zegt tegen Petrus: “Ga weg,
satan, terug! Gij zijt Mij een aanstoot, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet
door wat God wil.’ En daarna tot alle leerlingen: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door
zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.
Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.”
Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 63: ‘God, mijn God, naar U blijf ik zoeken, mijn ziel
dorst van verlangen naar U.’ Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: ‘Moge de Vader van
onze Heer Jezus Christus ons innerlijk oog verlichten om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons
roept.’

