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VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR (A) 
 
 
 

EERSTE LEZING (Zach 9, 9-10) 
 
Uit der Profeet Zacharia.  
 
Zo spreekt de Heer: Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochtervan Jeruzalem! 
Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op 
een ezel, op een ezelshengst, een  ezelinnejong. Dan zal Ik de wagens uit Efraim en de 
paarden uit Jeruzalem tenietdoen, ook de strijdboog wordt tenietgedaan; en hij zal de 
volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en 
van de Rivier tot de einden der aarde. 
 
 
TUSSENZANG (Ps 145) 
 

Ik zal U verhogen, mijn God, Gij Koning,  
ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer; 
Te allen dage zal ik U prijzen,  
uw naam loven voor altoos en immer. 
 
Genadig en barmhartig is de Heer, 
lankmoedig en groot van goedertierenheid. 
De Heer is voor allen goed,  
en zijn barmhartigheid is over al zijn werken. 
 
Al uw werken zullen U loven, Heer,  
uw gunstgenoten zullen U prijzen; 
Zij zullen van de heerlijkheid van uw koningschap 
spreken en van uw mogendheid gewagen, 
 
Uw koningschap is een koningschap  
voor alle eeuwen, 
uw heerschappij is over alle geslachten. 
De Heer schraagt allen die vallen,  
Hij richt alle gebogenen op. 

 
 
 
 



DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO    6 de julio de 2008 
 

 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
http://www.conferenciaepiscopal.es  2 

TWEEDE LEZING (Rom 8, 9.11-13) 
 
Uit de  brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. 
 
 Broeders en zusters, Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, 
indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet 
heeft, die behoort Hem niet toe. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit dedoden 
heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt 
heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont. 
Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te 
leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de 
Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 
 
 
 
EVANGELIE (Mt 11, 25-30) 

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. 
 
 Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, 
dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens 
geopenbaard.  Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U. Alle dingen 
zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader, en 
niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren. Komt tot Mij, 
allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;  neemt mijn juk op u en leert 
van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw 
zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 


