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EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (B) 

 
 
 
EERSTE LEZING (Joz. 24, 1-2.15-18) 

Uit het boek Jozua.  

In die dagen  Jozua alle stammen van Israël in Sichem bijeen, met de oudsten van 
Israël, de familiehoofden, de rechters en de schrijvers. Toen zij voor God stonden,  
richtte Jozua zich tot het volk en sprak:. Als u de HEER niet verkiest te dienen, kies 
dan nu wie u wel wilt dienen: de goden die uw voorouders aan de overkant van de 
Rivier hebben vereerd, of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. 
Ik en mijn familie, wij dienen de HEER.' Het volk antwoordde: `Wij denken er niet 
aan de HEER te verlaten en andere goden te dienen. De HEER onze God heeft ons en 
onze vaderen uit Egypte geleid, uit het slavenhuis. Hij heeft voor onze ogen grote 
tekenen verricht en ons beschermd op al onze tochten, en tegen alle volken waarmee 
wij in aanraking kwamen.  De HEER heeft al die volken voor ons verdreven, evenals 
de Amorieten die dit land bewonen. Ook wij willen de HEER dienen, Hij is onze 
God.' 
 
 
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. 
 
Het oog van de HEER is gericht op de rechtvaardige, 
het oor van de HEER naar hun hulpgeroep. 
Maar het gelaat van de Heer keert zich tegen de bozen, 
Hij vaagt hun gedachtenis weg van de aarde. 
 
Als mensen roepen, geeft de HEER gehoor, 
Hij verlost hen uit al hun noden. 
Als je hart gebroken is, is de HEER nabij, 
Hij bevrijdt wie zich vernederd voelt. 
 
Hoe groot de rampspoed van de rechtvaardige ook is, 
de HEER verlost hem telkens opnieuw. 
Hij waakt over heel zijn beendergestel; 
geen enkel lid zal breken. 
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De boosheid zelf brengt de boosdoener de dood; 
wie de rechtvaardige afwijst betaalt met spijt. 
Maar de HEER houdt zijn dienaren in leven; 
wie bij Hem schuilt kent geen spijt. 
 
 
 

TWEEDE LEZING (Ef. 5, 21-32) 

Uit de  brief van de heilige apostel  

Paulus aan de christenen van Efese. Broeders en zusters, Schik u naar elkaar, uit 
ontzag voor Christus.  Vrouwen, schik u naar uw man als naar de Heer, want de man 
is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Hijzelf is de 
verlosser van zijn lichaam. Welnu, zoals de kerk zich schikt naar Christus, zo moet 
ook de vrouw zich in alles naar haar man schikken.Mannen, heb uw vrouw lief, zoals 
ook Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgeleverd om haar 
heilig en rein te maken, door het waterbad° en het woord, om haar tot zich te voeren 
in haar luister, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en onbesmet. Zo 
moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben, als waren die hun eigen lichaam. 
Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen 
lichaam gehaat; integendeel: hij voedt en koestert het, zoals Christus de kerk,  omdat 
wij ledematen zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man zijn vader en moeder 
verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Dit geheim is 
groot. Ikzelf betrek het op Christus en de kerk.  

 

EVANGELIE (Joh. 6, 60-69) 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.   

In die tijd zeiden velen van Jezus’ leerlingen: Deze taal stuit iemand tegen de borst. 
Wie kan daar nog naar luisteren?' Maar Jezus, die wist dat dit bij zijn leerlingen gemor 
uitlokte, zei: `Dit ergert jullie dus? En als jullie nu de Mensenzoon eens zien opstijgen 
naar waar Hij vroeger was?  Het is de Geest die levend maakt, het vlees helpt niets. De 
woorden die Ik tot jullie gesproken heb, zijn geest: ze zijn leven.  Maar er zijn er onder 
jullie die niet geloven.' Jezus wist immers al vanaf het eerste moment wie het waren 
die niet geloofden en wie het was die Hem zou overleveren. En Hij vervolgde: `Dat is 
de reden waarom Ik zei dat niemand naar Mij toe kan komen tenzij hem dit door de 
Vader geschonken is.'Toen keerden velen van zijn leerlingen Hem de rug toe en 
trokken niet langer met Hem mee. Hierop vroeg Jezus aan de twaalf: `Jullie willen 
toch niet óók weggaan?' Simon Petrus antwoordde: `Maar Heer, naar wie zouden we 
gaan? In uw woorden vinden we inderdaad eeuwig leven. Wij geloven vast en zeker 
dat u de heilige van God bent.' 


