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VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG 
DOOR HET JAAR (A)  

 
 
 
EERSTE LEZING (Jes 55, 6-9) 

 
Uit de Profeet Jesaja.  
 
Zoekt de Heer, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De 
goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich 
tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft 
veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn 
wegen luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo 
zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. 
 
 
 
 
 
TUSSENZANG (Ps 145) 

 
Te allen dage zal ik U prijzen,  
uw naam loven voor altoos en immer. 
De Heer is groot en zeer te prijzen,  
zijn grootheid is ondoorgrondelijk. 
 
Genadig en barmhartig is de Heer,  
lankmoedig en groot van goedertierenheid. 
De Heer is voor allen goed,  
en zijn barmhartigheid 
is over al zijn werken. 
 
De Heer is rechtvaardig in al zijn wegen,  
goedertieren in al zijn werken. 
De Heer is nabij allen die Hem aanroepen,  
allen die Hem aanroepen in waarheid. 
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TWEEDE LEZING (Fil 1, 20-24.27) 
 

Uit de  brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi.  
 
Broeders en zusters, Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam, hetzij door 
mijn leven, hetzij door mijn dood. Want het leven is mij Christus en het sterven gewin. 
Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht en wat ik 
moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te 
gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; maar nog in het vlees te 
blijven is nodiger om uwentwil. En in deze overtuiging weet ik, dat ik zal blijven en 
voortdurend bij u allen zijn, opdat gij verder moogt komen en u in het geloof 
verblijden.  Dan zult gij ruimschoots reden hebben om over mij te roemen in Christus 
Jezus, wanneer ik weder bij u kom. Alleen, gedraagt u waardig het evangelie van 
Christus. 
 
 
EVANGELIE (Mt 20, 1-16) 

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. 
 
In die tijd vertelde Jezus aan zijn leerlingen de volgende gelijkenis: Want het 
Koninkrijk der hemelen is gelijk aan eenheer des huizes, die des morgens vroeg 
arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. Toen hij het met de arbeiders eens geworden 
was voor een schelling ‘s daags zond hij hen in zijn wijngaard. En omstreeks het derde 
uur ging hij naar buiten en zag nog anderen werkloos op de markt staan,  en hij zeide 
tot hen: Gaat ook gij in de wijngaard en wat billijk is zal ik u geven. En zij gingen. 
Omstreeks het zesde en het negende uur ging hij weer naar buiten en handelde evenzo. 
Toen hij omstreeks het elfde uur naar buiten ging, vond hij nog anderen staan en zeide 
tot hen: Waarom staat gij hier de gehele dag werkloos? Zij zeiden tot hem: Omdat 
niemand ons gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij in de wijngaard. Toen de 
avond viel, zeide de heer van de wijn-gaard tot zijn opzichter: Roep de arbeiders en 
betaal het loon uit, te beginnen bij de laatsten, tot de eersten. Toen zij, die omstreeks 
het elfde uur gehuurd waren, kwamen, ontvingen zij ieder een schelling. En toen de 
eersten kwamen, meenden dezen, dat zij meer zouden ontvangen. En zij ontvingen 
even-eens ieder een schelling. Toen zij die ontvingen, morden zij tegen de heer des 
huizes, en zij zeiden: Deze laatsten hebben een uur gewerkt en gij hebt hen met ons 
gelijkgesteld, die een zware dag en de hitte hebben doorstaan. Maar hij antwoordde 
een van hen en zeide: Vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij het niet met mij eens 
geworden voor een schelling? Neem het uwe en ga heen; ik wil deze laatsten hetzelfde 
geven als u. Staat het mij niet vrij met het mijne te doen, wat ik wil? Of is uw oog 
boos, omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten 
zijn. 
 


