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DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (B) 

 
 
 
EERSTE LEZING (Jes 35, 4-7) 

Uit de Profeet Jesaja.   

Zeg tegen iedereen die radeloos is: `Houd moed, wees niet bang, hier is uw God, Hij 
brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding, Hij komt u redden.'Dan worden de 
ogen van de blinden geopend en de oren van de doven geopend. Dan danst de 
kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme. En water welt op in de 
woestijn, rivieren in het dorre land. Het verschroeide land wordt een meer, de dorstige 
grond een waterrijke fontein.  

 
 
 
 
 
TUSSENZANG (Ps 146) 

 
 Voor het recht van de onderdrukten komt Hij op, 
Hij geeft de hongerigen brood, 
de HEER maakt gevangenen vrij, 
de HEER opent blinden de ogen, 
de HEER richt verslagenen op, 
de HEER heeft de rechtvaardigen lief; 
de HEER neemt de vreemdeling in bescherming, 
wees en weduwe staat Hij bij; 
maar de bozen zet Hij op een dwaalspoor. 
 
De HEER is koning, koning voor altijd; 
Sion, de HEER is jullie God,  
van generatie op generatie. 



                                                 XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
http://www.conferenciaepiscopal.es  2 

TWEEDE LEZING (Jak. 2, 1-5) 

Uit de  brief van de heilige apostel.  

Broeders en zusters, u kunt niet het geloof hebben in Jezus Christus, de Heer der 
heerlijkheid, en u toch partijdig gedragen! Ik bedoel dit: veronderstel, er stapt in uw 
bijeenkomst een man binnen met een gouden ring en in schitterende kleding, en 
tegelijkertijd komt er een arme binnen in schamele kleren; als u nu opziet tegen de 
man met de schitterende kleding en zegt: `Gaat u hier zitten, dit is een goede plaats', 
terwijl u tegen de arme zegt: `Blijf jij daar maar staan', of: `Ga hier op de grond zitten, 
bij mijn voetbank', doet u dan niet aan discriminatie en wordt u dan geen rechters met 
verkeerde gedachten?Luister, geliefde broeders en zusters: heeft  God degenen die in 
de ogen van de wereld arm zijn, niet uitgekozen om rijk te zijn in het geloof en om 
erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben? 

 

 
 
EVANGELIE (Mc 7, 31-37) 

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

In die tijd  vertrok Jezus   uit de streek van Tyrus en ging via Sidon naar het meer van 
Galilea, midden in de Dekapolis. Ze brachten Hem iemand die doof was en moeilijk 
sprak, en ze drongen er bij Hem op aan, hem de hand op te leggen. Hij nam hem uit de 
menigte apart, stak zijn vingers in zijn oren en spuwde en raakte zijn tong aan,  en Hij 
keek op naar de hemel, zuchtte, en zei tegen hem: `Effata', wat betekent: Ga open.  
Meteen gingen zijn oren open, zijn tongriem ging los, en hij sprak normaal. Hij 
gebood hun om het aan niemand te zeggen. Maar hoe meer Hij dat deed, des te meer 
gingen ze het rondvertellen.  En ze werden steeds geestdriftiger en zeiden: `Geweldig 
wat Hij allemaal gedaan heeft. Doven laat Hij horen en stommen laat Hij spreken.' 


