SANTIAGO APÓSTOL

H. JAKOBUS APOSTEL (B)

EERSTE LEZING (Hand 11, 19-21;12,1-2.24)

Uit de Handelingen der Apostelen.
Zij die sinds de noodtoestand na Stefanus' dood verspreid waren geraakt, trokken
verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië, terwijl zij aan niemand het woord
verkondigden dan alleen aan de Joden. Maar er waren ook mensen uit Cyprus en
Cyrene bij, die in Antiochië ook aan de hellenisten de goede boodschap gingen
verkondigen dat Jezus de Heer is. De Heer stond hen ter zijde: een groot aantal
mensen kwam tot geloof en bekeerde zich tot de Heer. Omstreeks die tijd liet koning
Herodes enkele leden van de gemeente arresteren en mishandelen. Jakobus, de broer
van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Het woord van God gedijde en
breidde zich uit.

TUSSENZANG (Ps 67)
Wees ons genadig, schenk ons uw zegen,
God, laat uw aanschijn over ons lichten,
zodat men op aarde uw wegen zal kennen:
uw wegen betekenen welzijn, laat de volken dat zien.
De naties zullen verheugd om U juichen:
U regeert de volken in rechtvaardigheid,
U bestuurt alle naties op aarde.
De volken zullen U loven, o God,
alle volken zullen U loven.
God zegent ons: de einders van de aarde zullen ontzag hebben voor Hem.
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TWEEDE LEZING (2 Kor 4, 7-15)
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters, Maar wij dragen deze schat in aarden potten, en zo blijkt dat die
overgrote kracht van God komt en niet van ons. Van alle kanten worden wij belaagd
maar we zitten niet in het nauw; we zijn radeloos maar niet ten einde raad; we worden
opgejaagd maar niet in de steek gelaten; neergeveld maar niet gedood. Altijd dragen
wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus zich in
ons lichaam openbaart. Voortdurend worden wij tijdens ons leven aan de dood
uitgeleverd omwille van Jezus, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk
bestaan openbaart. Zo is de dood aan het werk in ons, en het leven in u. Maar wij
bezitten die geest van geloof waarover geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb
ik gesproken. Ook wij geloven en daarom spreken wij. Want wij weten dat Hij die de
Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons met Jezus ten leven zal wekken en ons naar zich
toe zal voeren, samen met u. Want alles gebeurt voor u, opdat de genade onder steeds
meer mensen verbreid raakt en zij de dankbaarheid doet toenemen, tot eer van God.

EVANGELIE (Mt 20, 20-28)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs bij Jezus, samen met haar zonen;
ze viel voor Hem op de knieën om Hem iets te vragen. Hij zei tegen haar: `Wat wil
je?' Ze antwoordde: `Zeg dat deze twee zonen van mij een plaats krijgen in uw
koninkrijk, één rechts en één links van U.' Maar Jezus antwoordde: `Jullie weten niet
wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die Ik zal drinken?' Ze zeiden Hem: `Ja,
dat kunnen we.' Hij zei hun: `Mijn beker zullen jullie drinken, maar rechts en links van
Mij zitten? Het is niet aan Mij om dat te vergeven. Dat wordt aan diegenen gegeven,
voor wie dat door mijn Vader is weggelegd.' Toen de tien anderen dat hoorden,
ergerden zij zich aan de twee broers. Maar Jezus riep hen bij zich en zei: `Jullie weten
dat de leiders van de volken heerschappij voeren over hen en de grote mannen hun
gezag laten gelden. Zo moet het onder jullie niet zijn. Integendeel, wie groot wil
worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn, en wie onder jullie de eerste wil zijn,
moet jullie slaaf zijn. Zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden,
maar om te dienen, en om zijn leven te geven als losgeld voor velen.'
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