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ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (A) 
 
 
 
EERSTE LISING (Jes  5, 1-7) 

 

Uit de Profeet Jesaja.  
 

Ik wil van mijn geliefde zingen, het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Mijn 
geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel; Hij spitte hem om, zuiverde hem 
van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren en hieuw 
ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte, dat de wijngaard goede druiven zou 
voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en 
mannen van Juda, spreekt toch recht tussen Mij en mijn wijngaard. Wat was er nog 
aan mijn wijngaard te doen, dat Ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwachtte Ik, dat 
hij goede druiven zou voortbrengen, en bracht hij wilde druiven voort? Nu dan, Ik wil 
u doen weten, wat Ik met mijn wijngaard ga doen: zijn doornhaag wegnemen, opdat 
hij verwoest worde; zijn muur doorbreken, opdat hij vertrapt worde;  Ik zal hem tot 
een wildernis maken, hij zal gesnoeid noch behakt worden, zodat er dorens en distels 
opschieten; en Ik zal de wolken gebieden, dat zij op hem geen regen doen vallen. 
Welnu, de wijngaard van de Heer der heerscharen is het huis Israels, en de mannen 
van Juda zijn de planten waarin Hij vreugde heeft; Hij verwachtte goed bestuur, maar 
zie, het was bloedbestuur; rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsver-krachting. 
 
 
TUSSENZANG (Ps 80) 

 
Gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven,  
Gij hebt volken verdreven en hem geplant. 
Hij breidde zijn takken uit tot aan de zee,  
zijn scheuten tot aan de Rivier. 
 
Waarom hebt Gij zijn muren doorbroken, zodat 
ieder die langs de weg voorbijgaat, ervan plukt, 
Het everzwijn uit het woud hem afvreet,  
en wat op het veld zich roert, hem afweidt? 
 
O God der heerscharen, keer toch weder,  
aanschouw uit de hemel en zie,  
en sla acht op deze wijnstok, 
De stek die uw rechterhand heeft geplant,  
op de zoon die Gij U hebt grootgebracht. 
 
Dan zullen wij niet van U wijken; maak ons levend, dan zullen wij uw naam aanroepen. 
Heer, God der heerscharen, herstel ons, doe uw 
aanschijn lichten, opdat wij verlost worden. 



DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO        5 de octubre de 2008 
 

 

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

TWEEDE LISING (Fil 4 , 6-9) 
 

Uit de  brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi.  
 
Broeders en zusters, Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door 
gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die 
alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. 
Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat 
beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; wat u 
geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in 
toepassing en de God des vredes zal met u zijn. 
 
 
 
EVANGELIE (Mt 21, 33-43) 

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. 
 
In die tijd sprak Jezus tot de hogepriesters on de oudsten van het volk: Hoort een 
andere gelijkenis. Er was een heer des huizes, die een wijngaard plantte, en er een heg 
omheen zette, en er een wijnpers in groef en een toren bouwde; en hij verhuurde die 
aan pachters en ging buitenslands. Toen nu de tijd der vruchten naderde, zond hij zijn 
slaven naar die pachters om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de pachters 
grepen zijn slaven, sloegen de ene, doodden de andere en stenigden een derde. Hij 
zond weder andere slaven, nog meer dan eerst, en zij behandelden hen op dezelfde 
wijze. Ten laatste zond hij zijn zoon tot hen, zeggende: Mijn zoon zullen zij ontzien. 
Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkander: Dit is de erfgenaam, 
komt, laten wij hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen. En zij grepen hem en 
wierpen hem buiten de wijngaard en doodden hem. Wanneer nu de heer van de 
wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen Zij zeiden tot Hem: Een kwade 
dood zal hij die kwaden doen sterven en de wijngaard zal hij verhuren aan andere 
pachters, die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. Jezus zeide tot hen: Hebt gij 
nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is 
tot een hoeksteen geworden; van de Heer is dit geschied, en het is wonderlijk in onze 
ogen? Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en 
het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt. 


