XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (B)

EERSTE LEZING (Spr 9, 1-6)
Uit het boek der Spreuken.
De wijsheid bouwt haar huis, zeven zuilen heeft zij uitgekapt; zij heeft haar slachtvee
geslacht, haar wijn gemengd en ook haar tafel gedekt. Zij heeft haar dienaressen
uitgestuurd en zij roept vanaf de allerhoogste plaatsen van de stad. Wie onervaren is
moet hierheen komen' en tegen degene die zonder verstand is zeg ik: `Kom, eet mijn
brood en drink de wijn die ik gemengd heb. Laat je onverstand varen en jij zult leven
en de weg van het inzicht betreden.'

TUSSENZANG (Ps 34)
De HEER wil ik altijd prijzen,
ik zing steeds een loflied op Hem.
Ik juich om de HEER,
laat de armen er verheugd naar luisteren.
Jullie, zijn heiligen, heb ontzag voor de HEER,
want degenen die Hem vrezen, komen niets tekort.
Overmoedige welpen lijden gebrek en honger,
maar wie de HEER zoeken ontbreekt het aan niets.
Kom, kinderen, luister naar mij:
in ontzag voor de HEER zal ik jullie onderwijzen.
Is er iemand die het leven bemint
en gelukkige dagen wil genieten?
Houd je tong dan weg van het kwaad,
houd je lippen weg van de leugen.
Keer je af van het kwaad en doe het goede,
zoek vrede, jaag die na.
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TWEEDE LEZING (Ef. 5,15-20)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efese.
Broeders en zusters. Let dus nauwkeurig op, hoe u zich gedraagt: niet als dwazen
maar als verstandige mensen. Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn
slecht. Daarom, wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.
Drink niet te veel wijn, wat tot losbandigheid leidt, maar laat u bezielen door de
Geest. Spreek elkaar toe in psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest.
Zing en speel van ganser harte voor de Heer. Zeg altijd voor alles dank aan God, die
de Vader is, in de naam van onze Heer Jezus Christus.

EVANGELIE (Joh. 6,51-58)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
In die tijd zei Jezus tot de menigte: “Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is
neergedaald. Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid. En° het brood
dat Ik zal geven, is mijn vlees, voor het leven van de wereld.' Toen ontstond er onder
de Joden een discussie: `Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?' Daarop hernam
Jezus: `Waarachtig, Ik verzeker u: als u het vlees van de Mensenzoon niet eet, als u
zijn bloed niet drinkt, is er geen leven in u. Maar wie mijn vlees en bloed eet en
drinkt, die bezit eeuwig leven: op de laatste dag laat Ik hem opstaan, want mijn vlees is
echt voedsel, mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft
met Mij verbonden en Ik met hem. Zoals Ik leef uit de Vader, de Levende, die Mij
gezonden heeft, zo zal ook hij die zich met Mij voedt, leven uit Mij. Dit is het brood
dat uit de hemel is neergedaald, niet dat wat uw voorouders hebben gegeten, die
niettemin gestorven zijn. Wie zich met dit brood voedt, zal leven in eeuwigheid.'
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