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ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG 

DOOR HET JAAR  (B) 
 

 
 
EERSTE LEZING (Wijsh  7, 7-11) 

Uit het boek der Wijsheid.  

Ik heb derhalve gebeden en er werd mij inzicht gegeven. Ik heb gesmeekt en de geest 
van de wijsheid kwam tot mij. Ik achtte haar hoger dan scepters en tronen en ik 
beschouwde rijkdom als niets in vergelijking met haar. Geen onbetaalbare steen stelde 
ik met haar gelijk, want naast haar is alle goud maar wat zand en ten opzichte van 
haar geldt zilver als slijk. Ik kreeg haar meer lief dan gezondheid en schoonheid en ik 
verkoos haar boven het licht, want de glans die zij uitstraalt dooft nooit. En tegelijk 
met haar vielen mij alle goede dingen ten deel en onmetelijke rijkdom lag in haar 
handen. 
 
 
 
 
 
 
TUSSENZANG (Ps 90) 

 
Leer ons om de vluchtigheid te zien van ons leven, 
laat die wijsheid doordringen tot ons hart. 
Keer om, o HEER, waar wacht U nog op? 
Heb medelijden met uw dienaren. 
 

Schenk in de ochtend uw rijkdom aan liefde 
en wij zingen van vreugde, elke dag opnieuw. 
Geef ons evenveel dagen van vreugde 
als de dagen dat U ons met droefheid bedeelde, 
en de jaren van ellende die wij doorstonden. 
 

Laat uw dienaren zien wat U voor hen doet,  
toon uw pracht aan hun kinderen. 
Heer onze God, toon ons uw liefde: 
laat slagen waaraan onze handen beginnen, 
laat slagen waaraan onze handen beginnen. 
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TWEEDE LEZING (Hebr 4, 12-13) 

Uit de  brief aan de Henreeën.   

Broeders en zusters, Zorg ervoor, broeders en zusters, dat niemand onder u zo'n 
slechte en trouweloze gezindheid heeft, die leidt tot afval van de levende God. Spreek 
elkaar moed in, elke dag, zolang dat `vandaag' nog klinkt, zodat niemand van u 
versteend raakt door de begoocheling van de zonde. 

 

 

 

EVANGELIE (Mc 10, 17-30) 

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

Toen Hij zich op weg begaf, kwam er iemand aanlopen. Hij knielde voor Hem neer en 
vroeg Hem: `Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig 
leven?' Maar Jezus zei tegen hem: `Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, 
alleen God. De geboden kent u: Niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet 
vals getuigen, niemand oplichten, uw vader en uw moeder eren.' Hij zei Hem: 
`Meester, aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden.'  Jezus keek hem aan en 
ging van hem houden. Hij zei Hem: `Aan één ding ontbreekt het u nog: ga verkopen 
wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan 
terug om Mij te volgen.'  Maar hij verstrakte bij dat woord en ging verdrietig weg, 
want het was iemand met veel bezit.  Jezus liet zijn blik rondgaan en zei tegen zijn 
leerlingen: `Wat is het toch moeilijk voor mensen met geld om het koninkrijk van 
God binnen te gaan.'  De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus ging 
door en zei opnieuw tegen hen: `Vrienden, wat is het toch moeilijk om het koninkrijk 
van God binnen te gaan. Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald 
dan een rijke in het koninkrijk van God.'  Daar schrokken ze nog meer van en ze 
zeiden tegen elkaar: `Wie kan er dan nog gered worden?'  Jezus keek hen aan en zei: 
`Bij de mensen kan dat niet, maar bij God wel, want bij God kan alles.' Toen begon 
Petrus tegen Hem: `Kijk, wij hebben toch maar alles achtergelaten en zijn U gevolgd.'  
Jezus zei: `Ik verzeker jullie, er is niemand die zijn huis, broers, zusters, moeder, 
vader, kinderen of landerijen heeft achtergelaten omwille van Mij en omwille van de 
goede boodschap,  of hij krijgt nu in deze tijd een honderdvoud aan huizen, broers, 
zusters, moeders, kinderen en landerijen, vervolgingen inbegrepen, en in de komende 
wereld eeuwig leven.  

 


