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DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG 
DOOR HET JAAR (A)  

 
 
 
EERSTE LEZING (Ez 33, 7-9) 

 
Uit de Profeet Ezechiël.  
 
Zo spreekt de Heer: Gij nu, mensenkind, u heb Ik tot wachter over het huis Israels 
aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam 
waarschuwen. Als Ik tot de goddeloze zeg: Goddeloze, gij zult zeker sterven! Maar gij 
spreekt niet om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in 
zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. 
Maar als gij een goddeloze waarschuwt om zich van zijn weg te bekeren, doch hij 
bekeert zich daarvan niet, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar gij 
hebt uw leven gered. 
 
 
TUSSENZANG (Ps 95) 

 
Komt, laat ons jubelen voor de Heer,  
juichen ter ere van de rots onzes heils. 
Laat ons met lofzang  
voor zijn aangezicht komen, 
ter ere van Hem juichen bij snarenspel. 
 
Treedt toe, laten wij ons nederwerpen  
en ons buigen, 
knielen voor de Heer, onze Maker; 
Want Hij is onze God,  
en wij zijn het volk dat Hij 
weidt, de schapen zijner hand.  
 
Och, of gij heden 
naar zijn stem hoordet! 
Verhardt uw hart niet, gelijk bij Meriba,  
gelijk ten dage van Massa, in de woestijn, 
Toen uw vaderen Mij verzochten,  
Mij op de proef stelden,  
ofschoon zij mijn werk hadden gezien. 
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TWEEDE LEZING (Rom  13, 8-10) 
 

Uit de  brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.  
 
Broeders en zusters, Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te heb-ben; want wie 
de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij 
zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er 
ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De 
liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet. 
 
 
 
 
EVANGELIE (Mt 18, 15-20) 
 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.  
 
In die tijd zei Jezus tot zijna leerlingen:  Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf 
hemonder vier ogen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien 
hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de verklaring van 
twee getuigen of van drie elke zaak vaststa. Indien hij naar hen niet luistert, zeg het 
dan aan de gemeente. Indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zij hij u als de 
heiden en de tollenaar. Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn 
in de hemel, en al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel. Wederom, 
voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het 
hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie 
vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. 


