XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DRIEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (B)

EERSTE LEZING (Dan 12,1-3)
Uit de Profeet Daniël.
In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen van uw volk te
beschermen. Want het zal een tijd van nood zijn, zoals er eerder nog geen is
voorgekomen zolang er volken bestaan. Maar al degenen van uw volk die in het boek
staan opgetekend, zullen in die tijd worden gered. En velen van hen die slapen in het
land van het stof zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om de
vernedering van een eeuwige schande te ondervinden. Dan zullen de wijzen stralen
als de glans van het uitspansel en degenen die de mensen op het rechte pad hebben
gebracht zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd.

TUSSENZANG (Ps 16)
Nee, de HEER is mijn erfdeel, mijn levensbeker,
mijn lotsbestemming ligt in uw handen;
Ik houd de HEER voor ogen, de HEER altijd,
Hij staat mij terzijde en ik wankel niet.
Mijn hart is dan ook verheugd,
mijn innerlijk jubelt,
mijn lichaam kent geen zorgen, want U geeft mijn leven niet aan het dodenrijk prijs,
U laat uw vrome het graf niet zien.
U maakt mij vertrouwd
met de weg naar het leven,
met overvloedige vreugde bij U,
met groot geluk aan uw rechterzijde, voorgoed.
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TWEEDE LEZING (Hebr 10, 11-14.18)
Uit de brief aan de Hebreeën.
Broeders en zusters: Verder verricht iedere priester dagelijks staande de dienst en
draagt hij telkens weer dezelfde offers op, die nooit de zonden kunnen wegnemen. Hij
daarentegen is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, na één enkel offer voor
de zonden te hebben gebracht, nog slechts wachtend op het ogenblik dat zijn vijanden
als een voetbank voor zijn voeten worden gelegd. Want door één offer heeft Hij voor
altijd hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht. En waar deze vergeven
zijn, is geen zoenoffer meer nodig.

EVANGELIE (Mc 13,24-32)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen. ”Maar in die dagen na de verschrikking zal de
zon verduisterd worden, en de maan haar licht niet meer laten schijnen, en zullen de
sterren van de hemel vallen en de hemelse machten wankelen. En dan zal men de
Mensenzoon op wolken zien komen, met veel macht en heerlijkheid. Dan zal Hij de
engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het
uiteinde van de aarde tot aan het uiteinde van de hemel. Leer van het beeld van de
vijgenboom: als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen, dan weten
jullie dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten: wanneer je deze dingen
ziet gebeuren, dan staat het vlak voor de deur. Ik verzeker jullie, deze generatie gaat
niet voorbij voordat dit allemaal gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar
mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt,
weet niemand, de engelen in de hemel niet, de Zoon niet, maar alleen de Vader.
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