
XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  22 de junio de 2008 
 

 

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

 

 
TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR (A) 

 
 

 
EERSTE LEZING (Jer 20, 10-13) 

Huit  de Profeet Jeremia.  

Jeremia sprak: “Ik heb gehoord het gemompel van velen (schrik van rondom!): Brengt 
iets aan, opdat wij hem aanbrengen. Alle lieden met wie ik bevriend ben, loeren op 
mijn val: wellicht zal hij zich laten verlokken, zodat wij hem overmogen en wraak op 
hem kunnen nemen. Maar de Here is met mij als een geweldig held; daarom zullen 
mijn vervolgers struikelen en niets vermogen; zij staan ten diepste beschaamd, omdat 
zij hun doel niet bereiken, een eeuwige, onver-getelijke smaad. Ja, de Here der 
heerscharen is een rechtvaardige toetser, die nieren en hart doorziet; ik zal uw wraak 
op hen zien, want op U heb ik mijn rechts-zaak gewenteld. Zingt de Here, looft de 
Here, want Hij bevrijdt het leven van de arme uit de macht der boosdoeners. 
 
 
TUSSENZANG (Ps 69) 

 
Want om Uwentwil draag ik smaad,  
bedekschaamte mijn gelaat. 
Ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders, 
een onbekende voor de zonen van mijn moeder; 
 
Want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd, 
en de smaadwoorden van wie U smaden,  
kwamen op mij neder. 
 
Maar mijn gebed is tot U, Heer,  
ten tijde des welbehagens; 
o God, antwoord mij naar uw grote 
goedertierenheid met uw trouwe hulp. 
 
Antwoord mij, o Heer,  
want rijk is uw goedertierenheid, 
wend U tot mij naar uw grote barmhartigheid, 
 
De ontmoedigen zullen het zien, zij zullen zich 
verheugen; gij, die God zoekt, uw hart leve op. 
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Want de Heer hoort naar de armen,  
en zijn gevangenen veracht Hij niet. 
 
Dat hemel en aarde Hem loven,  
de zeeën en al wat daarin wemelt. 

 
 
TWEEDE LEZING (Rom 5, 12-15) 

Uit de  brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.  

Broders en zusters: Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereldis 
binnengekomen en door de zonde de dood, zois ook de dood tot alle mensen 
doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben; want reeds voor de wet was er zonde in 
de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is. Toch heeft de dood 
als koning geheerst van Adamtot Mozes, ook over hen, die niet gezondigd had-den op 
een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Maar het is met 
de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die 
ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de 
genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. 

 

 

 

EVANGELIE (Mt 10, 26-33) 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. 

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen:“ Vreest hen dan niet, want er is niets bedekt, of 
het zal geopenbaard worden en verborgen, of het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in 
het donker, zegt het in het licht; wat gij u in het oor hoort fluisteren, predikt het van de 
daken. En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet 
kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan 
verderven in de hel. Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En 
niet een daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader. En de haren van uw hoofd zijn 
ook alle geteld. Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven. Een ieder dan, 
die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in 
de hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik 
verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is. 

 


