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ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (A) 
 
 
 
EERSTE LEZING (Jes 25, 6-10) 

 
Uit de Profeet Jesaja.  
 
En de Heer der heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette 
spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van 
gezuiverde, belegen wijnen. En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle 
natien omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn. Hij zal voor 
eeuwig de dood vernietigen, en de Heer Heer zal de tranen van alle aangezichten 
afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de 
Heer heeft het gesproken. En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van 
wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is de Heer, op wie wij hoopten; laten 
wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft. Want de hand des Heren 
zal op deze berg rusten.  
 
 
TUSSENZANG (Ps 23) 

 

De Heer is mijn herder,  
mij ontbreekt niets; 
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;  
Hij voert mij aan rustige wateren; 
 

Hij verkwikt mijn ziel.  
Hij leidt mij in de rechte 
sporen om zijns naams wil. 
Zelfs al ga ik door een dal  
van diepe duisternis, ikvrees geen kwaad,  
want Gij zijt bij mij;  
uw stok en uw staf, die vertroosten mij. 
 

Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen  
van wie mij benauwen;  
Gij zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
 

Ja, heil en goedertierenheid zullen  
mij volgen al de dagen van mijn leven;  
ik zal in het huis des Heren 
verblijven tot in lengte van dagen. 
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TWEEDE LEZING (Fil 4, 12-14. 19-20) 
 

Uit de  brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi.  
 
Broeders en zusters  Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht 
en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden 
zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. 
Toch hebt gij er goed aan gedaan, te delen in mijn verdrukking. Mijn God zal in al uw 
behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. Onze God en Vader 
nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen. 
 
 
EVANGELIE (Mt 22, 1-14) 

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.   
 
En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: Het 
Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft 
aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij 
wilden niet komen. Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de 
genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn 
geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en 
gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn 
slaven, en zij mishandelden en doodden hen. En de koning werd toornig, en hij zond 
zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. Toen zeide hij 
tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. 
Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de 
bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen 
zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen. Toen 
de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen 
bruiloftskleed aanhad. En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder 
bruiloftskleed? En hij verstomde.  Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem 
aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween 
zijn en het tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. 


