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VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR (A) 
 

 
 
EERSTE LEZING (Jes 55, 10-11) 

 
Uit de Profeet Jesaja.  
 
Zo spreekt de Heer: Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en 
daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en 
doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, Alzo zal mijn 
woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar 
het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend. 
 
 
 
TUSSENZANG (Ps 65) 

 
Waar u een voet op aarde zet, Heer,  
is eerovervloed aan water,  
uw beek droogt nooit op,  
u geeft de mensen koren, u laat het opschieten. 
 
Want u bent het die het water in de voren zet,  
de harde kluiten zacht maakt.  
Uw regens maken de grond week,  
u behoedt het jonge groen. 
 
Het jaar bekroont u met een goede oogst,  
waar u komt, druipt het van overvloed. 
De weiden in de steppen juichen,  
de heuvels zijn gehuld in vreugde. 
 
De hellingen zijn overdekt met kudden,  
de dalen gevuld met koren;  
overal hoor je lachen en zingen. 
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TWEEDE LEZING (Rom  8, 18-23) 
 

Uit de  brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.  
 
Broeders en zusters En wat we hier te lijden hebben, weegt niet op tegen de glorie die 
God ons openbaar zal maken. Daarvan ben ik overtuigd. De hele schepping ziet 
gespannen uit naar het moment waarop God onthult wie zijn kinderen zijn. Want de 
schepping is veroordeeld tot een zinloos bestaan. Niet omdat ze het zelf wilde, maar 
omdat God haar daartoe veroordeeld heeft. Maar er is hoop. Want ook de schepping 
zal bevrijd worden uit de slavernij van de vergankelijkheid en delen in de glorierijke 
vrijheid van de kinderen van God.  Want we weten dat de hele schepping nog altijd 
kreunt en steunt als een vrouw die moet baren. Maar de schepping niet alleen — ook 
wij, die toch de Geest ontvangen hebben als een voorschot op wat we nog krijgen. Ook 
wij zuchten diep, zolang we uitzien naar het moment waarop God ons voorgoed tot 
zijn kinderen maakt en ons hele bestaan bevrijdt. 
 
EVANGELIE (Mt 13, 1-23) 

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.  
 
Op die dag ging Jezus het huis uit en Hij zat bij de zee. En vele scharen vergaderden 
zich bij Hem, zodat Hij in een schip ging en daar nederzat, en de gehele schare stond 
op de oever. En Hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen en zeide: Zie, een zaaier 
ging uit om te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en de vogels 
kwamen en aten het op. Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen, waar het niet 
veel aarde had, en terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had,  maar toen 
de zon opkwam, verschroeide het en omdat het geen wortel had, verdorde het. Een 
ander deel viel op de dorens en de dorens kwamen op en verstikten het. Een ander deel 
viel in goede aarde en het gaf vrucht, deels honderd, deels zestig, deels dertigvoudig. 
Wie oren heeft, die hore!  En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom 
spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u 
gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is 
dat niet gegeven. Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig 
hebben; maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Daarom 
spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of 
begrijpen. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor 
zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het 
geenszins opmerken; want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn 
hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun 
ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik 
hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen. 
Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardi-gen hebben begeerd te zien wat gij 
ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet 
gehoord. Gij nu, hoort de gelijkenis van de zaaier. Bij een ieder, die het woord van het 



DOMINGO XV  DEL TIEMPO ORDINARIO  10 de julio de 2005 
 

 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
http://www.conferenciaepiscopal.es  3 

Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooftwat in zijn hart gezaaid is: 
dat is de langs de weg gezaaide.  De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het 
woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt; maar hij heeft geen wortel in 
zich, doch is iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking of vervolging komt 
om der wille van het woord, komt hij terstond ten val. De in de dorens gezaaide is hij, 
die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt 
het woord en hij wordt onvruchtbaar. De in goede aarde gezaaide is hij, die het woord 
hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels honderd -, deels zestig -, 
deels dertigvoudig. 


