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ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (A)  
 
 
 
EERSTE LEZING (Ez 18, 25-28) 

 
Uit de Profeet Ezechiël.  
 
Dit zegt de Heer: Maar gij zegt: De weg des Heren is niet recht.Hoort toch, huis 
Israels, is mijn weg niet recht? Zijn niet veeleer uw wegen niet recht? Wanneer een 
rechtvaardige zich afkeert van zijn rechtvaardige wandel en onrecht doet en daarom 
sterft, dan sterft hij om het onrecht dat hij gedaan heeft. Maar als een goddeloze zich 
bekeert van zijn goddeloze daden, en naar recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij 
het leven behouden. Immers, hij is tot inzicht gekomen en heeft zich bekeerd van alle 
overtredingen die hij begaan heeft. Hij zal voorzeker leven; hij zal niet sterven. 
 
 
 
TUSSENZANG (Ps 25) 

 
Heer, maak mij uw wegen bekend,  
leer mij uw paden, 
Leid mij in uw waarheid en leer mij,  
want Gij zijt de God mijns heils,  
U verwacht ik de ganse dag. 
 
Gedenk uw barmhartigheid, Heer,  
en uw gunstbewijzen, 
want die zijn van eeuwigheid; 
Gedenk niet de zonden van mijn jeugd,  
noch mijn overtredingen,  
gedenk mijner naar uw goedertierenheid, 
om uwer goedheid wil, Heer. 
 
Goed en waarachtig is de Heer;  
daarom onderwijst  
Hij de zondaars aangaande de weg. 
Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht,  
en Hij leert ootmoedigen zijn weg. 
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TWEEDE LEZING (Fil 2 ,1-11) 
 

Uit de  brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi.  
 
Broeders en zusters. Indien er dan enig beroep (op u gedaan mag worden) in Christus, 
indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, 
indien er enige ontferming   en   barmhartigheid is   maakt (dan) mijn blijdschap 
volkomen door eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, een van ziel, een in streven, 
zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander 
uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder 
(lette) ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus 
Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft 
geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft 
aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens 
bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de 
dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam 
boven alle naam geschonken,  opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen 
van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou 
belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader! 
 
 
 
EVANGELIE (Mt 21, 28-32) 

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.  
 
In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: Wat dunkt u? 
Iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zeide: Kind, ga en werk vandaag 
in de wijngaard. En hij antwoordde en zeide: Ja, heer, maar hij ging niet. Hij ging naar 
de tweede en sprak evenzo. En deze antwoordde en zeide: Ik wil niet, maar later kreeg 
hij berouw en ging toch. Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan? Zij 
zeiden: De laatste. Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, de tollenaars en de hoeren 
gaan u voor in het Koninkrijk Gods. Want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid 
gewezen en gij hebt hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem 
geloofd, doch hoewel gij dat zaagt, hebt gij later geen berouw gekregen en ook in hem 
geloofd. 
 


