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NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (A) 
 
 
 
EERSTE LEZING (Jes 45, 1.4-6) 

 
Uit de Profeet Jesaja.  
 
Zo zegt de Heer tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand Ik gevat heb om volken 
voor hem neer te werpen: de lendenen van koningen ontgord Ik; om deuren voor hem 
te openen, geen poorten blijven gesloten. Ter wille van mijn knecht Jakob en van 
Israel, mijn uitverkorene, riep Ik u bij uw naam, gaf u een erenaam, hoewel gij Mij niet 
kendet. Ik ben de Heer en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, 
hoewel gij Mij niet ken-det, Opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij 
ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de Heer, en er is geen ander. 
 
 
 
TUSSENZANG (Ps 96) 

 
Zingt de Heer een nieuw lied,  
zingt de Heer, gij ganse aarde. 
Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid,  
onder alle natien zijn wonderen. 
 
Want de Heer is groot en zeer te prijzen,  
geducht is Hij boven alle goden; 
Want alle goden der volken zijn afgoden,  
maar de Heer heeft de hemel gemaakt; 
 
Geeft de Heer, gij geslachten der volken,  
geeft de Heer heerlijkheid en sterkte. 
Geeft de Heer de heerlijkheid van zijn naam, 
brengt offer en komt in zijn voorhoven. 
 
Buigt u neder voor de Heer in heilige feestdos, 
beef voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. 
Zegt onder de volken: De Heer is Koning,  
vast staat nu de wereld,  
zodat zij niet wankelt; Hij zal 
de volken richten in rechtmatigheid. 
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TWEEDE LEZING (1 Tess 1, 1-5) 

 
Uit de  eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica.  
 
Paulus, Silvanus en Timoteus aan de gemeente der Tessalonicenzen in God, de Vader, 
en de Heer Jezus Christus: genade zij u en vrede! Wij danken God altijd om u allen, 
wanneer wij u gedenken bij onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan het werk uws 
geloofs, de inspanning uwer liefde en de volharding  uwer hoop op onze Heer Jezus 
Christus voor het oog van onze God en Vader. Immers, dat gij, door God geliefde 
broeders, verkoren zijt, weten wij, omdat onze evangelieprediking niet slechts in 
woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in grote 
volheid.  
 
 
 
 
EVANGELIE (Mt 22, 15-21) 

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.   
 
In die tijd gingen de Farizeeen heen en beraadslaagden, hoe zij Hem in een strikvraag 
konden vangen. En zij zonden tot Hem hun leerlingen, met de Herodianen, die zeiden: 
Meester, wij weten, dat Gij waarachtig zijt en de weg Gods in waarheid leert en dat Gij 
U aan niemand stoort; want Gij ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons dan, wat 
dunkt U? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet?  Doch Jezus doorzag 
hun valsheid en zeide: Wat verzoekt gij Mij, huichelaars Toont Mij het geldstuk voor 
de belasting. Zij brachten Hem een schelling.  En Hij zeide tot hen: Wiens beeldenaar 
en opschrift is dit? Zij zeiden: Van de keizer. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan de 
keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is. 


