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VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (B) 

 
 
 
EERSTE LEZING (Jes 50, 5-9) 

Uit de Profeet Jesaja.  

De Heer GOD heeft mijn oor geopend, en ik heb mij niet verweerd, ik ben niet 
teruggedeinsd. Mijn rug heb ik prijsgegeven aan hen die mij wilden slaan, en mijn 
wangen aan hen die mij de baard uitrukten; mijn gezicht heb ik niet onttrokken aan 
beschimping en bespuwing. De Heer GOD staat mij bij, daarom kom ik niet bedrogen 
uit; daarom maak ik mijn gezicht hard als een steen, omdat ik weet dat ik niet 
beschaamd zal worden. Hij die mij vrijspreekt is dichtbij; wie spant een rechtszaak 
tegen mij aan? Laat ons een proces beginnen! Wie is mijn tegenpartij? Laat hij naar 
voren treden! Zie, de Heer GOD staat mij bij; wie veroordeelt mij dan nog? 
 

 
 

TUSSENZANG (Ps 116) 
 

De HEER heb ik lief: 
Hij heeft mijn bidden en smeken gehoord. 
Aandachtig heeft Hij geluisterd 
op het moment dat ik tot Hem riep. 
 

Toen de lasso's van de dood mij omsnoerden, 
helleketens mij knevelden, 
beklemmende angst mij overviel, 
riep ik de HEER bij zijn naam: 
 `HEER, ach, red toch mijn leven.' 
 
De HEER is genadig, de HEER is rechtvaardig, 
vol medelijden is onze God. 
De HEER neemt de eenvoudige in bescherming: 
Hij heeft mij gered toen ik hulpeloos was. 
 

U hebt mij bevrijd van de dood, 
mijn ogen van tranen verlost, 
mijn voeten van vallen gered. 
Zo mag ik weer met God verkeren, 
terug in het land van de levenden. 
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TWEEDE LEZING (Jak 2, 14-18) 

Uit de  brief van de heilige apostel Jacobus.  

Broeders en zusters,  wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij 
geen daden kan laten zien? Kan zo'n geloof hem soms redden?  Stel dat een broeder of 
zuster geen kleren heeft en niets om te eten,  en iemand van u zou hun zeggen: `Ga in 
vrede, houd u warm en eet maar goed', zonder hun te geven wat ze nodig hebben, wat 
heeft dat voor zin?  Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, als het zich niet uit in 
daden, dood. Maar iemand zal zeggen: `U° hebt het geloof, maar ik heb de daad.' 
Bewijs me eens dat u geloof hebt, als u geen daden kunt tonen; dan zal ik u uit mijn 
daden mijn geloof bewijzen.  

 

 

 

EVANGELIE (Mc 8, 27-35) 

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

In die tijg Jezus en zijn leerlingen trokken naar de dorpen bij Caesarea van Filippus. 
En onderweg vroeg Hij zijn leerlingen: `Wie zeggen de mensen dat Ik ben?'  Ze zeiden 
Hem: `Johannes de Doper, volgens anderen Elia, en weer anderen zeggen: ` `Een van 
de profeten.'' Hij vroeg hun: `En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?' Petrus 
antwoordde Hem: `U bent de Messias.' Hij verbood hun met iemand over Hem te 
spreken. Hij begon hun uit te leggen: de Mensenzoon moet veel lijden, Hij moet 
verworpen worden door de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden, ter dood 
gebracht worden, en na drie dagen opstaan. Hij sprak hierover ronduit. Petrus nam 
Hem apart en begon Hem de les te lezen.  Maar Hij keerde zich naar zijn leerlingen, 
keek hen aan en berispte Petrus: `Weg daar, achter Mij, satan, want jouw gedachten 
zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen.'  Hij riep de menigte met de leerlingen 
bij zich en zei tegen hen: `Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met 
zichzelf breken, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal 
het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege Mij en de goede boodschap, zal het 
redden. 


