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TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (A)  
 
 
 
EERSTE LEZING (Jes 56, 1.6-7) 
 
Uit de Profeet Jesaja.  
 
Zo spreekt God  de Heer: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil 
staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren. En de 
vreemdelingen die zich bij de Heer aansloten om Hem te dienen, en om de naam des 
Heren lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat onderhouden, 
zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond: Hen zal Ik 
brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun 
brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis 
zal een bedehuis heten voor alle volken. 
 
 
 
TUSSENZANG (Ps 67) 

 
God zij ons genadig en zegene ons,  
Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten;  
Opdat men op aarde uw weg kenne, 
onder alle volken uw heil. 
 
Dat de natiën zich verheugen en jubelen, 
omdat Gij de volken  
in rechtmatigheid richt,  
en de natiën op de aarde leidt.  
 
Dat de volken U loven, o God,  
dat de volken altegader.  U loven. 
God zegent ons,  
opdat alle einden der aarde Hem vrezen. 

 
 
 
 
 
 
 



DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO  17 de agosto de 2008 
 

 

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

 
TWEEDE LEZING (Rom 11, 13-15.29-32) 

 
Uit de  brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.  
 
Broeders en zusters: Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, 
acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening,  dat ik zo mogelijk de naijver van mijn 
vlees (en bloed) mocht opwekken, en enigen uit hen behouden. Want, indien hun 
verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan 
leven uit de doden?   
 
Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want evenals gij 
eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun 
ongehoorzaamheid, zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u 
betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft hen 
allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen. 
 
 
 
 
EVANGELIE (Mt 15, 21-28) 

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.  
 
In die tijd   trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. En zie, een 
Kananese vrouw uit dat gebied kwam en riep: Heb medelijden met mij, Heer, Zoon 
van David, mijn dochter is deerlijk bezeten. Hij echter antwoordde haar geen woord, 
en zijn m discipelen kwamen bij Hem en vroegen Hem, zeggende: Zend haar weg, 
want zij roept ons na. Hij echter antwoordde en zeide: Ik ben slechts gezonden tot de 
verloren schapen van het huis Israels. Maar zij kwam en viel voor Hem neer en zeide: 
Heen, help mij! Hij echter antwoordde en zeide: Het is niet goed het brood der 
kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij zeide: Zeker, Heer ook 
de honden eten immers van de kruimels, die van de tafel van hun meesters vallen. 
Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede 
gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af. 
 
 


