
DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO  30 de octubre de 2005 
 

 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
http://www.conferenciaepiscopal.es  1 

 
 

EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (A)  
 
 
 
EERSTE LEZING (Mal 1,14b-2,2b.8-10) 
 
Uit de Profeet  Maleachi.  
 
Ik ben een grote koning - zegt de HEER van de machten - en mijn naam wordt 
gevreesd onder de volken. Daarom geldt voor u, priesters, dit besluit: Wanneer u niet 
luistert en wanneer u zich niet om de glorie van mijn naam bekommert - zegt de HEER 
van de machten - dan laat ik de vloek over u komen, dan vervloek Ik de zegen die aan 
u gegeven is;. U echter bent van de weg afgeweken en u hebt door uw lering velen 
laten struikelen; u hebt het verbond met Levi tenietgedaan - zegt de HEER van de 
machten. Daarom zal Ik zorgen dat u bij het hele volk verguisd en versmaad wordt, 
omdat u mijn wegen niet hebt bewandeld en in uw lering de mensen naar de ogen hebt 
gezien. Huwelijken. Hebben wij allen niet één vader°? Heeft één God ons niet 
geschapen?.Waarom bedriegen wij elkaar dan en schenden wij daarmee het verbond 
van onze vaderen? 
 
 
 
TUSSENZANG (Ps 131) 
 

HEER, ik draag mijn hart niet hoog, 
mijn ogen steken niet van trots; 
ik ben niet uit op grootse daden 
die mijn krachten te boven gaan. 
 

Verstild ben ik en gerust: 
geborgen als een kind bij zijn moeder  
zo ben ik, als een kind. 
 
Israël, wacht in vertrouwen op de HEER 
van nu tot in eeuwigheid. 
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TWEEDE LEZING (1 Tess 2,7b-9.13) 
 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica.  
 
Broders en zusters: Wij zijn als weerloze kinderen onder u opgetreden, zoals een 
voedster die haar kinderen koestert. We waren u zo innig genegen dat wij u graag niet 
alleen het evangelie van God, maar ook ons eigen leven  hadden geschonken; zo lief 
was u ons geworden. U herinnert zich toch, broeders en zusters, onze moeite en 
inspanning. Wij hebben u het evangelie van God verkondigd, terwijl we dag en nacht 
werkten om niemand van u op kosten te jagen.  En daarom danken wij God dan ook 
zonder ophouden, omdat u het woord° van God, dat u van ons te horen kreeg, hebt 
ontvangen en het hebt aanvaard; niet als een woord van mensen, maar als wat het 
inderdaad is: het woord van God zelf, dat ook werkzaam blijft in u die gelooft. 
 
 
EVANGELIE (Mt 23, 1-12) 

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.  
 
Toen zei Jezus tegen de menigte en zijn leerlingen:  `Op de stoel van Mozes hebben de 
schriftgeleerden en de farizeeën plaatsgenomen.  Doe en onderhoud daarom alles wat 
ze u zeggen, maar handel niet naar hun daden. Zelf doen ze niet wat ze zeggen. Ze 
bundelen zware en ondraaglijke lasten en leggen die de mensen op de schouders, maar 
willen er zelf geen vinger naar uitsteken. Alles wat ze doen, doen ze om door de 
mensen gezien te worden. Want ze maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten 
groot, ze zijn uit op de ereplaats bij de maaltijden en de voornaamste zetels in de 
synagogen, en willen op de markt graag gegroet en door de mensen rabbi genoemd 
worden.  Maar laat u zich geen rabbi noemen, want één is uw meester en u bent 
allemaal broeders.  Noem ook niemand van u op aarde vader, want één is uw Vader, 
die in de hemel.  Laat u ook geen leraar noemen, want één is uw leraar, de Messias.  
De grootste van u zal uw dienaar zijn. Wie zich verheft, zal vernederd worden, en wie 
zich vernedert, zal verheven worden. 
 


