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NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR (A)  
 
 
 
EERSTE LEZING (1Kon,  19, 9.11-13) 
 
Uit het eerste boek der Koningen.  
 
In die dagen kwam de profeet Elia bij de Horeb, de berg van God. Daar ging hij een grot 
binnen en overnachtte er. En zie, het woord des Heren kwam tot hem en Hij zeide tot hem: 
Wat doet gij hier, Elia? Daarop zeide Hij: Treed naar buiten en ga op deberg staan voor het 
aangezicht des Heren. En zie,toen de Heer juist zou voorbijgaan, was er eengeweldige en 
sterke wind, die bergen verscheurden rotsen verbrijzelde, die voor de Heer uitging. In de wind 
was de Heer niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de Heer niet. En na de 
aardbeving een vuur. In het vuur was de Heer niet. En na het vuur het suizen van een zachte 
koelte. Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en 
bleef in de ingang van de spelonk staan.  
 
 
 
 
TUSSENZANG (Ps 85) 

 
Ik wil horen wat God, de Heer, spreekt;  
want Hij zal van vrede spreken tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten;  
maar laten zij niet terugkeren tot dwaasheid. 
 
Waarlijk, zijn heil is nabij hen die Hem vrezen, 
zodat heerlijkheid in ons land woont. 
Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkander, 
gerechtigheid en vrede kussen elkaar, 
 
Trouw spruit voort uit de aarde,  
en gerechtigheidzit neder van de hemel. 
Ook zal de Heer het goede geven,  
en ons land zal zijn gewas voortbrengen; 
  
Gerechtigheid zal voor Hem uitgaan en zijn schreden richten op de weg. 
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TWEEDE LEZING (Rom 9, 1-5) 

 
Uit de  brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.  
 
Broeders en zusters: Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt 
mij dit mede door de heilige Geest: Ik heb een grote smart en een voortdurend hart-zeer. Want 
zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn 
verwanten naar het vlees; immers, zij zijn Israelieten, hunner is de aanneming tot zonen en de 
heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften, hunner zijn de 
vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot 
in eeuwigheid! Amen. 
 
 
 
 
EVANGELIE (Mt 14, 22-33) 

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.  
 
Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen  in het schip te gaan en Hem 
vooruit te varen naar de overkant, totdat Hij de scharen zou hebben weggezonden. En toen Hij 
de scharen weggezonden had, ging Hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het 
vallen van de avond was Hij daar alleen. Doch het schip was reeds vele stadiën van het land 
verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. In de vierde nachtwake kwam 
Hij tot hen, gaande over de zee. Toen de discipelen Hem over de zee zagen gaan, werden zij 
verbijsterd en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van vrees. Terstond sprak Jezus 
hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, west niet bevreesd!  Petrus antwoordde Hem en 
zeide: Heer, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water. En Hij zeide: Kom! 
En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de 
wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Heer, red mij! Terstond stak 
Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Klein gelovige, waarom zijd gij gaan 
twijfelen? En toen zij in het schip geklommen waren, ging dewind liggen. Die in het schip 
waren, vielen voor hem neder en zeiden: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon! 
 


