
DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO  11 de septiembre de 2005 
 

 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
http://www.conferenciaepiscopal.es  1 

 
 

VIERENTWINTIGSTE ZONDAG 
DOOR HET JAAR (A)  

 
 
 
EERSTE LEZING (Sir 27,30 – 28,7) 
 
Uit het  boek der Ecclesiasticus.  
 
Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks, alleen een zondaar blijft ermee lopen. Wie 
wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen: de Heer zijn zonden nooit uit het oog 
verliezen. Vergeef uw naaste zijn onrecht: dan worden, wanneer gij er om bidt, uw 
eigen zonden kwijtgescholden. Kan een mens, die tegenover een medemens in zijn 
gramschap volhardt, bij de Heer zijn heil komen zoeken? Kan hij, die onverbiddelijk is 
voor zijn evenmens, om vergeving bidden voor zijn eigen zonden? Als iemand, die 
zelf maar een mens is, in zijn wrok volhardt, wie zal dan verzoening bewerken voor 
zijn zonden? Denk aan het einde en houd op met haten; denk aan de ondergang en de 
dood en houd u aan de geboden. Denk aan de geboden en koester geen wrok  tegen uw 
naaste. Denk aan het verbond van de Allerhoogste en vergeef uw naaste zijn dwaling. 
 
TUSSENZANG (Ps 103) 
 

Loof de Heer, mijn ziel,  
en al wat in mij is,  zijn heilige naam; 
Loof de Heer, mijn ziel,  
en vergeet niet een van zijn weldaden; 
 
Die al uw ongerechtigheden vergeeft,  
die al uw krankheden geneest, 
Die uw leven verlost van de groeve,  
die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. 
 
Niet altoos blijft Hij twisten,  
niet eeuwig zal Hij toornen; 
Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt 
ons niet naar onze ongerechtigheden; 
 
Maar zo hoog de hemel is boven de aarde,  
zo machtig is zijn goedertierenheid 
over wie Hem vrezen. 
Zover het oosten is van het westen,  
zover doet Hij onze overtredingen van ons; 
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TWEEDE LEZING (Rom  14, 7-9) 
 
Uit de  brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.  
 
Broeders en zusters, want niemand  onzer  leeft voor  zichzelf, en  niemand sterft voor 
zichzelf; want als wij leven, het is voor de Heer, en als wij sterven, het is voor de Heer. 
Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Want hiertoe is Christus 
gestorven en levend geworden, opdat Hij en over doden en over levenden heerschappij 
voeren zou. 
 
 
 
EVANGELIE (Mt 18, 21-35) 

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.  
 
Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Heer, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij 
zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, 
niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal. Daarom is het Koninkrijk 
der hemelen te vergelijken met een koning, die afrekening wilde houden met zijn 
slaven. Toen hij begon te rekenen, werd een voor hem geleid, die tienduizend talenten 
schuldig was. Omdat hij niet bij machte was te betalen, beval zijn heer hem te 
verkopen, met zijn vrouw en kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. 
De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide: Heb geduld met mij en ik zal u alles 
betalen. De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold 
hem de schuld kwijt. Toen die slaaf wegging, trof hij een zijner medeslaven aan, die 
hem honderd schellingen schuldig was, en hij greep hem bij de keel en zeide: Betaal 
wat gij schuldig zijt. De medeslaaf nu wierp zich voor hem neder en bad hem 
dringend, zeggende: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Doch hij wilde niet, maar 
ging heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. 
Toen nu zijn medeslaven zagen, wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en 
gingen hun heer al wat er gebeurd was, mededelen. Toen ontbood zijn heer hem en 
zeide tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden,daar gij het mij 
dringend hadt gevraagd. Hadt ook gij geen medelijden moeten hebben met uw 
medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u? En zijn meester werd toornig en gaf 
hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald 
hebben. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gijniet, een ieder zijn 
broeder, van harte vergeeft. 
 


