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ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG 

DOOR HET JAAR (B) 
 

 
 
EERSTE LEZING (Gen 2, 18-24) 

Uit het boek der Genesis.
    

De HEER God sprak: `Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor 
hem maken die bij hem past.' Toen boetseerde de HEER God uit de aarde alle dieren 
op het land en alle vogels van de lucht, en bracht die bij de mens, om te zien hoe hij 
ze zou noemen: zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten. De mens gaf dus 
namen aan alle tamme dieren en aan alle vogels van de lucht, en aan al de wilde 
beesten; maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet. Toen liet de HEER God 
de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep, nam Hij één van zijn ribben 
weg en zette er vlees voor in de plaats. En de HEER God vormde de rib die Hij uit de 
mens had weggenomen tot een vrouw, en bracht haar naar de mens.  Toen zei de 
mens: `Eindelijk, dit is been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees! Mannin zal 
zij heten, want uit een man is zij genomen.' Daarom zal een mens zijn vader en zijn 
moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn.  
 
 
TUSSENZANG (Ps 128) 

 

Gelukkig de man die ontzag kent voor de HEER, 
en de wegen van de HEER bewandelt. 
Van de vruchten van je arbeid zul je leven, 
je zult gelukkig zijn en het zal goed met je gaan. 
 
Je vrouw is een vruchtbare wingerd 
die bloeit binnen in je huis; 
je kinderen staan rond de tafel geschaard 
als jonge olijfbomen. 
 

Ja, die zegen is voor de man 
die ontzag kent voor de HEER. 
Ontvang vanuit Sion de zegen van de HEER; 
verheug je bij het zien van Jeruzalems geluk, 
alle dagen van je leven. 
 

En zelfs de kinderen van je kinderen zul je nog zien. 
Vrede over Israël.
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TWEEDE LEZING (Hebr 2, 9-11) 

Uit de  brief aan de Henreeën.   

Broeders en zusters, Wij zien hoe Jezus die voor een korte tijd beneden de engelen 
was gesteld, met luister en eer gekroond is, omdat Hij de dood heeft doorstaan. Door 
Gods genade kwam zijn sterven aan allen ten goede. Het was passend dat God, einde 
en oorsprong van alles, indien hij vele kinderen de heerlijkheid wilde binnenleiden, 
ook de leidsman van hun redding door lijden tot de voleinding bracht. Want Hij die 
heiligt en zij die geheiligd worden hebben allen één Oorsprong; daarom schrikt Hij er 
ook niet voor terug om hen zijn broeders te noemen, wanneer Hij zegt. 

 

 

 

EVANGELIE (Mc 10, 2-16) 

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

In die tijg  kwamen Farizeeën op Hem af met de vraag of een man zijn vrouw mag 
verstoten; ze wilden Hem op de proef stellen. Hij gaf hun ten antwoord: `Wat heeft 
Mozes u voorgeschreven?' Ze zeiden: `Mozes heeft toegestaan een scheidingsakte te 
schrijven en haar dan te verstoten.' Daarop zei Jezus hun: `Omdat u verstokt van hart 
bent, heeft Mozes u dat voorgeschreven. Maar vanaf het begin van de schepping heeft 
Hij hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een mens zijn vader en moeder 
verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Ze zijn dus niet 
meer twee, maar één. Dus: wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden.' 
Thuisgekomen vroegen de leerlingen Hem opnieuw hierover. Hij zei hun: `Wie zijn 
vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt echtbreuk tegenover haar, en als zij 
haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk.' Ze brachten kinderen 
bij Hem met de bedoeling dat Hij hen zou aanraken. Maar de leerlingen wezen hen 
terecht. Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd: `Laat die kinderen bij Me 
komen, en houd hen niet tegen, want van zulke kinderen is het koninkrijk van God.  Ik 
verzeker jullie, wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind, komt er beslist 
niet in.' Hij omarmde hen en zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde. 


