XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

VIERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR (B)

EERSTE LEZING (Ez 2, 2-5)
Uit de Profeet Ezechiël.
In die dagen kwam de Geest over mij en sprak tot mij; Hij tot mij gesproken had,
kwam er een geest over mij, die mij rechtop liet staan en weer hoorde ik Hem
spreken. Hij zei tegen mij: `Mensenkind, Ik zend u naar de Israëlieten, dat volk° van
rebellen dat zich tegen Mij verzet heeft. Zij en hun vaderen hebben tegen Mij
gezondigd tot op de dag van vandaag. De zonen hebben een harde blik en een hart van
steen; Ik zend u naar hen met de boodschap: ` `Zo spreekt de Heer GOD!'' En of ze
luisteren of niet, want het is een opstandig volk: ze zullen erkennen dat er onder hen
een profeet geweest is.

TUSSENZANG (Ps 123)
Ik sla mijn ogen naar U op,
naar U die troont in de hemel.
Zoals de ogen van slaven
op de hand van hun meester staan gericht,
zoals de ogen van een slavin
op de hand van haar meesteres staan gericht,
zo staan onze ogen gericht op de HEER,
om te zien of onze God genadig wil zijn.
Wees ons genadig, HEER, wees genadig.
Wij zijn zo lang al zo diep gekwetst,
wij hebben meer dan genoeg
van de hoon van spotters,
van de minachting van pronkers.
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TWEEDE LEZING (2 Kor 12, 7-10)
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters, zeker niet op grond van de buitengewone openbaringen. Mij is
een doorn in het vlees gestoken, als een bode van de satan die mij moet afranselen,
opdat ik niet verwaand word. Tot driemaal toe heb ik de Heer gesmeekt, dat die van
mij zou weggaan. Maar Hij antwoordde mij: `Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht
wordt juist in zwakheid volkomen.' Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn
zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij zal wonen. Ter wille van Christus zal
ik daarom graag zwak zijn: in smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik
zwak ben, dan ben ik sterk.

EVANGELIE (Mc 6, 1-6)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
In die tij ging Jezus vandaar weg en kwam in zijn vaderstad, en zijn leerlingen
volgden Hem. Toen het sabbat was, begon Hij in de synagoge onderricht te geven.
Veel toehoorders waren verbaasd en zeiden: `Waar heeft Hij dat vandaan, wat voor
wijsheid is Hem gegeven, en dan die machtige daden die door zijn handen
totstandkomen? Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria en de broer° van
Jakobus en Joses en Juda en Simon? Zijn zusters wonen toch hier bij ons?' En ze
namen aanstoot aan Hem. Jezus zei hun: `Een profeet wordt overal geëerd, behalve in
zijn vaderstad, bij zijn familie en in zijn eigen huis.' Hij kon daar helemaal geen
machtige daden verrichten, behalve dat Hij enkele zieken de handen oplegde en hen
genas. En Hij was verbaasd over hun gebrek aan vertrouwen. Hij trok door de dorpen
in de omgeving om onderricht te geven.
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