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DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (A) 
 
 
 
EERSTE LEZING (Ex 22, 20-26) 
 
Uit het boek Exodus.  
 
Zo spreekt de Heer. Wie aan de goden offert, behalve aan de Heer alleen, zal met de 
ban geslagen worden. Een vreemdeling zult gij niet onderdrukken, noch hem 
benauwen, want gij zijt vreemdelingen geweest in het land Egypte. Geen enkele 
weduwe of wees zult gij verdrukken. Indien gij dezen toch verdrukt, voorzeker zal Ik, 
indien zij luide tot Mij roepen, hun geroep horen, En mijn toorn zal ontbranden en Ik 
zal u met het zwaard doden, zodat uw vrouwen weduwen worden en uw kinderen 
wezen. Indien gij aan mijn volk, aan de arme bij u, geld leent, zult gij u niet als een 
schuldeiser jegens hem gedragen: gij zult hem geen rente opleggen.  Indien gij het 
opperkleed van uw naaste tot pand neemt, zult gij het hem voor zonsondergang 
teruggeven, 
  
 
 
TUSSENZANG (Ps 18) 

 
Hij zeide: Ik heb U hartelijk lief,  
Heer, mijn sterkte, 
O Heer, mijn steenrots,  
mijn vesting en mijn bevrijder,  
 
Mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, 
mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht. 
Geloofd zij de Heer, roep ik uit;  
want van mijn vijanden ben ik verlost. 
 
De Heer leeft. Geprezen zij mijn Rots,  
en verhoogd zij de God mijns heils, 
Hij schenkt zijn koning grote uitreddingen,  
en betoont trouw aan zijn gezalfde,  
aan David en zijn nageslacht voor altijd. 
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TWEEDE LEZING (1 Tess 1, 5-10) 

 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica.  
 
Broeders en zusters: Gij weet trouwens, hoedanigen wij bij u geweest zijn om 
uwentwil. En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heer en gij hebt het woord 
onder zware verdrukking met blijdschap des Heiligen Geestes aangenomen, zodat gij 
een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonie en in Achaje. Want uit 
uw midden heeft het woord des Heren weerklonken niet alleen in Macedonie en 
Achaje, maar allerwegen is uw geloof, dat zich op God richt, bekend geworden, zodat 
wij daarvan niets behoeven te zeggen. Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u 
ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en 
waarachtige God te dienen, en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de 
doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn. 
 
 
 
 
EVANGELIE (Mt 22, 34-40) 

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.  
 
In die tijd de Farizeeen gehoord hadden, dat Hij de Sadduceeen tot zwijgen had 
gebracht, kwamen zij bijeen, en een van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te 
verzoeken:  Meester, wat is het grote gebod in de wet?  Hij zeide tot hem: Gij zult de 
Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw 
verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw 
naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. 
 


