
DOMINGO VII TIEMPO ORDINARIO 
 

 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
http://www.conferenciaepiscopal.es  1 

 

ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR (A) 

 
 

EERSTE LEZING (Lev 19,1-2.17-18) 

Uit het boek Leviticus. De Heer sprak tot Mozes: `Zeg tegen heel de gemeenschap van 

de Israëlieten: Wees heilig, want Ik, de HEER uw God, ben heilig. Op de dag dan 

Pinksteren  Wees niet haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht: dan maakt u 

zich niet schuldig aan de zonde van een ander. Neem geen wraak op een volksgenoot 

en koester geen wrok tegen hem. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de 

HEER. 

 

TUSSENZANG (Ps 103) 

 

Prijs de HEER, o mijn ziel, 

zijn heilige naam uit het diepst van je hart. 

Prijs de HEER, o mijn ziel, 

en vergeet zijn weldaden nooit. 

 

Hij vergeeft al je misgrepen, 

Hij geneest al het leed dat je lijdt; 

je leven koopt Hij vrij van het graf, 

en kroont je met liefde en erbarmen. 
 

barmhartig de HEER en genadig, 

geduldig, en in liefde groot. 

Hij behandelde ons niet naar onze zonden, 

Hij vergold ons niet naar onze misgrepen. 

welft zijn liefde boven degenen die Hem vrezen. 
 

Als van oost naar west, zo ver heeft Hij onze misdaden van zich af geworpen. 

Zoals een vader zich over kinderen ontfermt, 

zo ontfermt de Heer zich over hen die Hem vrezen. 
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TWEEDE LEZING (1 Kor 3, 16-23) 

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus. Broeders en zusters: Weet u niet dat u 

Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God 

te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig, en 

die tempel bent u. Laat niemand zichzelf iets wijs maken. Als iemand onder u wijs 

meent te zijn - wijs volgens de opvattingen   van   deze   wereld - dan  moet    hij 

dwaas worden om wijs te kunnen zijn. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid 

voor God. Er staat immers geschreven: Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid,  en 

elders: De Heer kent de gedachten van de wijzen, Hij weet hoe vergeefs ze zijn.  Laat 

daarom niemand zich beroemen op mensen. Want alles is van u: Paulus, Apollos of 

Kefas, de wereld, het leven of de dood, het heden of de toekomst, alles is van u; maar 

u bent van Christus, en Christus is van God.  

 

 
 

 

EVANGELIE (Mt 5,38-48) 

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

Jezus zijn leerlingen: Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: Oog om oog en tand om 

tand.  Maar Ik zeg jullie een zaak niet uit te vechten met iemand die je kwaad heeft 

gedaan. Maar als iemand jou een klap op je rechterwang geeft, houd hem dan ook de 

andere voor. Als iemand een geding tegen je aanspant om je hemd te krijgen, geef hem 

dan ook je jas. Als iemand je dwingt hem een mijl te begeleiden, ga er dan twee met 

hem mee. Geef aan wie jou iets vraagt, en wend je niet af als iemand van je wil 

lenen.Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult uw naaste liefhebben en uw vijand 

haten.  Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen, dan zullen 

jullie kinderen worden van je Vader in de hemel, want die laat zijn zon opgaan over 

slechten en goeden, en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 

Want als je liefhebt wie jou liefheeft, welk loon verdien je dan? Doen de tollenaars dat 

ook niet? Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan? Doen de 

heidenen dat ook niet?  Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse 

Vader onverdeeld goed is. 


