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VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR (A) 

 
 

 

EERSTE LEZING (Jes 58-7-10) 

Uit de Profeet Jesaja. Dit zegt de Heer: uw brood delen met wie honger heeft; arme 

zwervers opnemen in uw huis; een naakte kleden die u ziet en u niet onttrekken aan de 

zorg voor uw broeder?  Dan breekt uw licht als de dageraad door en groeien uw 

wonden spoedig dicht; dan gaat uw gerechtigheid voor u uit, en sluit de heerlijkheid 

van de HEER uw stoet. Als u dan roept, geeft de HEER u antwoord, en smeekt u om 

hulp, dan zal Hij zeggen: `Hier ben ik!' Als u het juk uit uw midden verwijdert, geen 

vinger bedreigend meer uitsteekt en geen valse aanklachten indient; de hongerige 

aanbiedt wat u voor uzelf verlangt en de onderdrukte met voedsel verzadigt, dan zal 

uw licht in de duisternis opgaan, uw nacht als de heldere middag zijn. 

 

 

TUSSENZANG (Ps 112) 

Voor de rechtschapenen daagt licht in het duister: genadig, barmhartig, rechtvaardig. 

Het gaat goed met degene die belangeloos uitleent en in eerlijkheid handel drijft. 

Zo'n rechtvaardige wankelt nooit: 

men blijft altijd aan hem denken. 

Voor slecht nieuws hoeft hij niet bang te zijn, 

ongeschokt blijft hij op de HEER vertrouwen. 

Zijn hart kent geen twijfel, geen enkele angst, 

hij kan om zijn vijanden lachen. 

Met gulheid deelt hij aan armen uit. 

Aan zijn voorspoed komt geen einde; 

hoorn is hoog opgericht. 
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TWEEDE LEZING (1Kor 2, 1-5) 

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte. Wat 

mijzelf betreft, broeders en zusters, toen ik u het geheim van God kwam verkondigen, 

deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid.  Ik had mij 

voorgenomen u niets anders bij te brengen dan Jezus Christus, die gekruisigde.  

Bovendien voelde ik mij toen zwak, onzeker en angstig. Het woord dat ik u 

verkondigde, overtuigde niet door geleerde woorden, maar het getuigde van de kracht 

van de Geest:  uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht 

van God. 

 

 

 

 

EVANGELIE (Mt 5, 13-16) 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei 

Jezus tot zijn leerlingen: Gij zijn het zout van de aarde. Maar als het zout krachteloos 

wordt, waar moet je het dan mee zouten? Het deugt alleen nog maar om weggegooid 

en door de mensen vertrapt te worden. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad kan 

niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt.  Je steekt een lamp niet aan om 

haar onder de korenmaat te zetten, maar je zet haar op de kandelaar, en dan schijnt ze 

voor allen in huis. Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede 

werken zien en jullie Vader in de hemel verheerlijken. 

 


