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EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND TOET 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (11: 11 - 19) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 30: 5, 11 

Zing psalmen voor de HEERE, gunstelingen van Hem! Loof Hem ter 

gedachtenis aan Zijn heiligheid. Luister, HEERE, en wees mij genadig; 

HEERE, wees mijn Helper. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 11: 11 - 19 

Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand 

opgestaan die groter is dan Johannes de Doper; maar wie de minste is in het 

Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. En van de dagen van Johannes de 

Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en 

geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes 

toe geprofeteerd. En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou. Wie 

oren heeft om te horen, laat hij horen. Maar waarmee zal Ik dit geslacht 

vergelijken? Het is zoals de kleine kinderen die op de markt zitten en hun 

vriendjes toeroepen: Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie 

hebben niet gedanst; wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie 

hebben geen rouw bedreven. Want Johannes is gekomen, hij at niet en hij 

dronk niet, en ze zeggen: Hij heeft een demon. De Zoon des mensen is 

gekomen, Die wel at en dronk, en ze zeggen: Ziedaar, een vraatzuchtig mens en 

een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de Wijsheid is 

gerechtvaardigd door Haar kinderen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (21: 23 - 27) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 31: 2, 20 

Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen, laat mij niet beschaamd worden, 

voor eeuwig; bevrijd mij door Uw gerechtigheid. Hoe groot is Uw goed, dat U 

weggelegd hebt voor wie U vrezen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in euwigheid. Amen. 
 

Mat 21: 23 - 27 

En toen Hij in de tempel gekomen was, kwamen de overpriesters en de oudsten 

van het volk naar Hem toe, terwijl Hij onderwijs gaf, en zeiden: Met welke 

bevoegdheid doet U deze dingen? En wie heeft U deze bevoegdheid gegeven? 

Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ik zal u ook één ding vragen; als u Mij dat 

zegt, zal Ik u ook zeggen met welke bevoegdheid Ik deze dingen doe. De doop 

van Johannes, vanwaar was die, uit de hemel of uit de mensen? En zij 

overlegden met elkaar, en zeiden: Als wij zeggen: Uit de hemel, dan zal Hij 

tegen ons zeggen: Waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als wij zeggen: 

Uit de mensen, dan zijn wij bevreesd voor de menigte, want zij houden allen 

Johannes voor een profeet. En zij antwoordden Jezus en zeiden: Wij weten het 

niet. Hij zei tegen hen: Dan zeg Ik u ook niet met wat voor bevoegdheid Ik dit 

doe.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan Timotheüs, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Tim 1: 12 - 19 

En ik dank Hem Die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze 

Heere, dat Hij mij trouw geacht heeft, toen Hij mij een plaats gaf in de 

bediening, mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een 
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verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in 

onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heere is echter 

zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Dit is 

een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de 

wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. 

Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de 

voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor 

hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De Koning nu der 

eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en 

heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod leg ik u op, mijn zoon 

Timotheüs, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u 

uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt. En behoud het 

geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het 

geloof schipbreuk geleden.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen, zij 

met ons. 
 

Jak 1: 22 - 27 

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. 

Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op 

een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij 

heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij 

echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij 

blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een 

dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij 

godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan 

is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de 

Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf 

onbesmet bewaren van de wereld. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 13: 25 - 33 

Maar toen Johannes zijn loop aan het volbrengen was, zei hij: Wie denkt u dat 

ik ben? Ik ben de Christus niet; maar zie, Hij komt na mij, bij Wie ik het niet 

waard ben de sandalen aan Zijn voeten los te maken. Mannenbroeders, 

kinderen van het geslacht van Abraham, en wie onder u God vrezen, tot u is het 

woord van deze zaligheid gezonden. Want de inwoners van Jeruzalem en hun 

leiders, die Hem niet kenden, hebben door Hem te veroordelen de uitspraken 

van de profeten vervuld, die iedere sabbat voorgelezen worden. En hoewel zij 

geen reden voor Zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus Hem te laten doden. En 

toen zij alles volbracht hadden wat er over Hem geschreven was, namen zij 

Hem van het hout af en legden Hem in het graf. Maar God heeft Hem uit de 

doden opgewekt; en Hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met 

Hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem en die nu Zijn getuigen zijn 

bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is, 

namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te 

verwekken. zoals ook in de tweede psalm geschreven staat: U bent Mijn Zoon, 

heden heb Ik U verwekt. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (7: 28 – 35) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 31: 24, 20 

Heb de HEERE lief, al Zijn gunstelingen, want de HEERE beschermt de 

gelovigen. Hoe groot is Uw goed, dat U weggelegd hebt voor wie U vrezen. 
Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 7: 28 – 35 

Want Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter 

profeet dan Johannes de Doper, maar de minste in het Koninkrijk van God is 

groter dan hij. En heel het volk dat naar Hem luisterde, en de tollenaars die met 

de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God, maar de 

Farizeeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met 

betrekking tot zichzelf, omdat ze niet door hem gedoopt wilden worden. En de 

Heere zei: Met wie zal Ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken en aan wie 

zijn zij gelijk? Zij zijn gelijk aan kinderen die op de markt zitten, en elkaar 

toeroepen en zeggen: Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie 

hebben niet gedanst; wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie 

hebben niet gehuild. Want Johannes de Doper is gekomen, hij at geen brood 

en hij dronk geen wijn, en u zegt: Hij heeft een demon. De Zoon des mensen is 

gekomen, Die wel at en dronk, en u zegt: Ziedaar, een vraatzuchtig mens en 

drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de Wijsheid is 

gerechtvaardigd door al Haar kinderen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
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TWEEDE ZONDAG VAN DE MAAND TOET 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (4: 38 - 41) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 7: 11, 12 

Mijn schild is bij God, Die de oprechten van hart verlost. God is een 

rechtvaardige Rechter, een God Die iedere dag toornt. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 4: 38 - 41 

Nadat Jezus opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging Hij naar het 

huis van Simon. De schoonmoeder van Simon had hoge koorts en ze vroegen 

Hem om hulp voor haar. En Hij boog Zich over haar heen en bestrafte de koorts 

en die verliet haar. Zij stond onmiddellijk op en diende hen. Toen de zon 

onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, 

deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. 

Ook gingen er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden: U bent de 

Christus, de Zoon van God! Maar Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te 

spreken, omdat zij wisten dat Hij de Christus was.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (1: 35 - 39) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 8: 2, 5 

HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! Wat is dan de 

sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet? 

Halleluja.  
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 1: 35 - 39 

En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en 

begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad daar. En Simon en die bij hem 

waren, gingen Hem achterna, en toen zij Hem gevonden hadden, zeiden zij 

tegen Hem: Iedereen zoekt U! En Hij zei tegen hen: Laten wij naar de naburige 

plaatsen gaan, opdat Ik ook daar predik, want daarvoor ben Ik uitgegaan. En 

Hij predikte in hun synagogen door heel Galilea en dreef de demonen uit. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan Timotheüs, 

zijn zegen zij met ons. 
 

2Tim 1: 12 - 2: 10 

Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie 

ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij 

Hem weggelegd, te bewaren tot die dag. Houd u aan het voorbeeld van de 

gezonde woorden, die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in 

Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede 

pand, dat u toevertrouwd is. Dit weet u dat allen die in Asia zijn, zich van mij 

afgekeerd hebben. Tot hen behoren Fygellus en Hermogenes. Moge de Heere 

aan het huis van Onesiforus barmhartigheid bewijzen, want hij heeft mij vaak 

bemoedigd en heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd. Integendeel, toen 

hij in Rome aangekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht, en hij heeft mij 

gevonden. Moge de Heere hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de Heere 

op die dag. En hoezeer hij in Efeze gediend heeft, weet u zelf het beste. U dan, 

mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van 

mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die 

bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Lijd verdrukkingen als een goed 

soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld 

in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor 

de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd 
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deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. 

De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. 

Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. 

Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het 

nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie. Daarvoor lijd ik 

verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het Woord van 

God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, 

opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige 

heerlijkheid.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 
 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 2: 5 - 13 

Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet 

uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het 

Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? U hebt 

daarentegen de arme schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u 

overweldigen en slepen juist zij u niet naar de rechtbank? Lasteren zij niet de 

goede Naam, Die over u is aangeroepen? Als u echter de koninklijke wet 

volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt 

u goed. Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en 

wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in acht 

neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. 

Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U 

zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent 

u toch een wetsovertreder geworden. Spreek zó en handel zó als mensen die 

geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal 

het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de 

barmhartigheid triomfeert over het oordeel. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 11: 19 - 26 

Zij nu die, door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden 

had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en 

Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het Woord spraken dan alleen tot de 

Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene 

die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de 

Griekssprekenden en de Heere Jezus verkondigden. En de hand van de Heere 

was met hen en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het 

gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was, ter ore; en zij 

zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij 

daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij 

hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij 

was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof; en er werd een 

grote menigte aan de Heere toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om 

Saulus te zoeken; en toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. 

En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een 

grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië 

christenen genoemd werden. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
  



Tweede zondag van de maand Toet 

 

 

 

11 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (10: 21 - 28) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 21: 2, 3 

HEERE, de koning verblijdt zich over Uw macht. Hoezeer is hij verheugd over 

Uw heil! De wens van zijn hart hebt U hem gegeven; het verzoek van zijn lippen 

hebt U hem niet onthouden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 10: 21 - 28  

Op dat moment verheugde Jezus Zich in de geest en zei: Ik dank U, Vader, 

Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en 

verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, 

Vader, want zo was het Uw welbehagen. Alle dingen zijn Mij overgegeven door 

Mijn Vader; en niemand weet Wie de Zoon is dan de Vader, en Wie de Vader is 

dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. En Hij keerde Zich naar 

de discipelen en zei tegen hen alleen: Zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want 

Ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet, 

en zij hebben ze niet gezien; en te horen de dingen die u hoort, en zij hebben ze 

niet gehoord. En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: 

Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Hij zei tegen 

hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en 

zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, 

met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Hij zei 

tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
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DERDE ZONDAG VAN DE MAAND TOET 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (1: 29 - 34) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 9: 2, 3 

Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertellen. In 

U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen, ik zal voor Uw Naam 

psalmen zingen, o Allerhoogste! Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 1: 29 - 34 

En toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen zij meteen naar het huis van 

Simon en Andreas, met Jakobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon 

lag met koorts op bed, en zij spraken meteen met Hem over haar. En Hij ging 

naar haar toe, pakte haar hand en richtte haar op, en meteen verliet de koorts 

haar; en zij diende hen. Toen het nu avond geworden was en de zon onderging, 

brachten ze bij Hem allen die er slecht aan toe waren, en hen die door demonen 

bezeten waren. En heel de stad had zich verzameld bij de deur. En Hij genas er 

velen, die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren, en dreef veel demonen 

uit, en Hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (8: 5 - 13) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 9: 11, 12 

Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, HEERE, niet hebt 

verlaten wie U zoeken. Zing psalmen voor de HEERE, Die te Sion woont, 

verkondig onder de volken Zijn daden. Halleluja.  
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 8: 5 - 13 

Toen Jezus Kapernaüm binnengegaan was, kwam er een hoofdman over 

honderd naar Hem toe, die Hem smeekte: Heere, mijn knecht ligt verlamd 

thuis en lijdt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem genezen. 

De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn 

dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn. 

Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten 

onder mij; ik zeg tegen de één: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij 

komt; en tegen mijn slaaf: Doe dat! en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, 

verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: 

Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Maar Ik zeg u dat er velen 

zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak 

en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, en de kinderen van het Koninkrijk 

zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer 

zijn en tandengeknars. En Jezus zei tegen de hoofdman: Ga heen, en het zal u 

gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde 

moment. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 2: 1 - 16 

En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met 

voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te 

verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan 

Jezus Christus, en Die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en 

veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende 

woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, 

opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van 

God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een 

wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die 

tenietgedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God, als een 
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geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen 

voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; een wijsheid die niemand van de 

leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, 

zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals 

geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in 

geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem 

liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De 

Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van 

de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem 

is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. En wij 

hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, 

opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. 

Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid 

ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke 

dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt 

de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij 

kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De 

geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand 

beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal 

onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 1: 13 - 21 

Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop 

volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus 

Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten 

die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u 

geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want 

er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. En als u Hem als Vader 

aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel 

dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de 

wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht 

bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar 

met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. 
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Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de 

laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door Hem gelooft u in God, Die Hem 

opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw 

geloof en hoop op God gericht zijn. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 9: 22 - 31 

Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en hij bracht de Joden die in 

Damascus woonden, in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. 

En toen er veel dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden om hem te 

doden, maar hun samenzwering werd aan Saulus bekend. En zij bewaakten de 

poorten, zowel overdag als 's nachts, om hem te kunnen doden. Maar de 

discipelen namen hem 's nachts mee en lieten hem door een opening in de 

muur neer, door hem in een mand te laten zakken. Toen Saulus nu in Jeruzalem 

gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten, maar zij waren 

allen bevreesd voor hem, want zij geloofden niet dat hij een discipel was. Maar 

Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde 

hun hoe hij onderweg de Heere gezien had, dat Hij tot hem gesproken had en 

hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had in de Naam van Jezus. En hij 

ging in Jeruzalem met hen in en uit. En hij sprak vrijmoedig in de Naam van 

de Heere Jezus; ook sprak en redetwistte hij met de Griekssprekenden, maar 

die probeerden hem te doden. Maar toen de broeders dit te weten kwamen, 

brachten zij hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar weg naar Tarsus. De 

gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden 

opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door 

de Heilige Geest en namen in aantal toe. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (19: 1 - 10) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 18: 47, 50 

De HEERE leeft, en geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God van mijn heil! 

Daarom zal ik U, HEERE, loven onder de heidenvolken, voor Uw Naam zal ik 

psalmen zingen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 19: 1 - 10 

En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen. En zie, er was een man van 

wie de naam Zacheüs was, en hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij 

probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, 

omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een 

wilde vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daar voorbij komen. En toen 

Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, 

haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven. En hij 

haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap. En allen 

die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man 

binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen. Zacheüs nu ging staan en zei tegen 

de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als 

ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus 

tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een 

zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en 

zalig te maken wat verloren is. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
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VIERDE ZONDAG VAN DE MAAND TOET 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (9: 18 - 26) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 33: 4, 5 

Want het woord van de HEERE is recht en al Zijn werk betrouwbaar. Hij heeft 

gerechtigheid en gericht lief, de aarde is vol van de goedertierenheid van de 

HEERE. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 9: 18 - 26 

Toen Hij deze dingen tot hen sprak, zie, er kwam een leidinggevende, die Hem 

aanbad en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg Uw hand op 

haar en zij zal leven. En Jezus stond op en volgde hem met Zijn discipelen. En 

zie, een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, kwam van achteren naar 

Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; want zij zei bij zichzelf: 

Als ik alleen maar Zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. Jezus keerde 

Zich om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u 

behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond. Toen Jezus in het huis 

van de leidinggevende kwam, en de fluitspelers en de misbaar makende 

menigte zag, zei Hij tegen hen: Vertrek, want het meisje is niet gestorven, maar 

het slaapt. En zij lachten Hem uit. Toen de menigte weggestuurd was, ging Hij 

naar binnen en greep haar hand; en het meisje stond op. En het gerucht 

hierover verspreidde zich door heel dat gebied.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (15: 21 - 28) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 33: 20, 21 

Onze ziel verwacht de HEERE, Hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart 

is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 15: 21 - 28 

En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En 

zie, een Kananese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar Hem: Heere, Zoon 

van David, ontferm U over mij! Mijn dochter is ernstig door een demon 

bezeten. Maar Hij antwoordde haar met geen woord. En Zijn discipelen 

kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: Stuur haar weg, want zij roept ons na. 

Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen 

van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor Hem neer en 

zei: Heere, help mij! Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het 

brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Zij zei: Ja, 

Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van 

hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw 

geloof; het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment 

gezond.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan de 

Korinthe, zijn zegen zij met ons. 
 

2Kor 1: 1 - 14 

Paulus, apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Timotheüs, de 

broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, met al de heiligen die in 

heel Achaje zijn: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere 
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Jezus Christus. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, 

de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons 

troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei 

verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost 

worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is 

door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, 

het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de 

volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden; of dat wij getroost worden, het 

is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast, in de 

wetenschap dat u, zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook deel hebt aan de 

vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze 

verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te 

verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven 

wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al 

ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de 

doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost 

ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder 

verlossen zal, terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door 

velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen 

tot ons is gekomen. Want dit is onze roem: het getuigenis van ons geweten dat 

wij ons in eenvoud en oprechtheid voor God, niet in vleselijke wijsheid, maar 

in genade van God gedragen hebben, in de wereld en in het bijzonder ten 

opzichte van u. Wij schrijven u immers niets anders dan wat u leest of ook 

begrijpt. En ik hoop dat u het ook tot het einde toe zult begrijpen, zoals u ook 

van ons begrepen hebt – zij het ten dele – dat wij uw roem zijn, zoals ook u 

onze roem bent op de dag van de Heere Jezus. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 
 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 3: 8 - 12 

Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel 

verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad 

blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan 

zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die 

de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder 
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niet liefheeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat 

wij elkaar moeten liefhebben; niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn 

broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren 

en die van zijn broer rechtvaardig. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 9: 36 - 42 

En er was in Joppe een zekere discipelin van wie de naam Tabitha was, wat 

vertaald Dorkas betekent. Deze was overvloedig in goede werken, en in 

liefdegaven die zij schonk. En het gebeurde in die dagen dat zij ziek werd en 

stierf; en toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. En 

omdat Lydda vlakbij Joppe lag, stuurden de discipelen, toen zij hoorden dat 

Petrus daar was, twee mannen naar hem toe, die smeekten dat hij zonder uitstel 

naar hen toe zou komen. En Petrus stond op en ging met hen mee; en toen hij 

daar gekomen was, brachten zij hem in de bovenzaal. En alle weduwen stonden 

bij hem, terwijl zij huilden en de onderen bovenkleding toonden die Dorkas 

gemaakt had toen zij nog bij hen was. Maar nadat Petrus allen naar buiten had 

gestuurd, knielde hij neer en bad; en hij keerde zich naar het lichaam en zei: 

Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij 

overeind zitten. En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de 

heiligen en de weduwen en plaatste haar levend voor hen. En dit werd bekend 

in heel Joppe, en velen geloofden in de Heere. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (7: 36 - 50) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 28: 8, 9 

De HEERE zal Zijn volk kracht, Hij is de kracht achter de overwinningen van 

Zijn gezalfde. Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom, weid hen en draag hen 

tot in eeuwigheid. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 7: 36 - 50 

En een van de Farizeeën vroeg of Hij bij hem kwam eten; en toen Hij het huis 

van de Farizeeër binnengegaan was, lag Hij aan. En zie, een vrouw in de stad 

die een zondares was, kwam te weten dat Hij in het huis van de Farizeeër 

aanlag, en zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter Zijn 

voeten, begon zij huilend Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde 

ze af met het haar van haar hoofd, en zij kuste Zijn voeten en zalfde ze met de 

zalf. Toen de Farizeeër die Hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf: 

Deze Man zou, als Hij een profeet was, wel weten, wie en wat voor vrouw het is 

die Hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei 

tegen hem: Simon, Ik heb u iets te zeggen. Hij zei: Meester, zeg het. Jezus zei: 

Een zekere schuldeiser had twee schuldenaars; de één was vijfhonderd 

penningen schuldig en de ander vijftig. Toen zij niets hadden om te betalen, 

schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan: Wie van hen zal hem meer liefhebben? 

Simon antwoordde en zei: Ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste 

kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: U hebt juist geoordeeld. En Hij 

keerde Zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: Ziet u deze vrouw? Ik ben 

in uw huis gekomen: water voor Mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft 

Mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd 

afgedroogd; u hebt Mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij 

binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden Mijn voeten te kussen; met olie 

hebt u Mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft Mijn voeten met zalf gezalfd. 

Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij 

heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. 

En Hij zei tegen haar: Uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen, 
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begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is Deze Die ook zonden vergeeft? Maar Hij 

zei tegen de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ Zondagen Hoofdindex 
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EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND BABA 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (14: 15 - 21) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 67: 2, 3 

God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. 

Dan zal men op de aarde Uw weg kennen, onder alle heidenvolken Uw heil. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 14: 15 - 21 

Toen het avond werd, kwamen Zijn discipelen naar Hem toe en zeiden: Deze 

plaats is eenzaam en de tijd is nu verstreken; stuur de menigte weg, zodat zij 

naar de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen. Jezus zei echter 

tegen hen: Het is niet nodig dat zij weggaan, geeft u hun te eten. Maar zij zeiden 

tegen Hem: Wij hebben hier niets dan vijf broden en twee vissen. Hij zei: Breng 

ze hier bij Mij. En Hij gaf de menigte opdracht op het gras te gaan zitten; en Hij 

nam de vijf broden en de twee vissen, en terwijl Hij opkeek naar de hemel, 

zegende Hij ze. En toen Hij ze gebroken had, gaf Hij de broden aan de 

discipelen, en de discipelen gaven ze aan de menigte. En zij aten allen en 

werden verzadigd, en ze raapten het overschot van de stukken brood op, twaalf 

manden vol. Zij die gegeten hadden, waren ongeveer vijfduizend mannen, de 

vrouwen en de kinderen niet meegeteld. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (28: 1 - 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 63: 2, 3 

O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U. 

Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, Uw macht en Uw heerlijkheid gezien. 
Halleluja.  
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 28: 1 - 20 

Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, 

kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En 

zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit 

de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging 

erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. 

De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel 

antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet 

dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, 

zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga 

haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en 

zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. 

En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij 

snelden weg om het Zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het 

aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: 

Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. 

Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders 

dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien. Terwijl zij 

onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichtten de 

overpriesters alles wat er gebeurd was. En zij kwamen bijeen met de oudsten, 

en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven, en 

zij zeiden: Zeg: Zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben Hem gestolen, 

terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem 

overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen zij het geld in ontvangst 

genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is 
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verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. En de elf discipelen zijn naar 

Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem 

zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen 

toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga 

dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van 

de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht 

te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. 

Amen. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 
 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan de 

Korinthe, zijn zegen zij met ons. 
 

2Kor 2: 12 - 3: 6 

Toen ik nu in Troas kwam om het Evangelie van Christus te prediken, en daar 

een deur voor mij geopend was in de Heere, had ik geen rust voor mijn geest, 

omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond, maar ik nam afscheid van hen en 

vertrok naar Macedonië. En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet 

triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar 

maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen 

die zalig worden en onder hen die verloren gaan; voor de laatsten een 

doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur, die leidt 

tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij zijn niet als zo 

velen, die handeldrijven met het Woord van God, maar als in oprechtheid, 

maar als vanuit God, voor Gods aangezicht, spreken wij het in Christus. 

Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, 

aanbevelingsbrieven voor u nodig, of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze 

brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is 

immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze 

bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de 

levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. 

Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van 

onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze 

bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars 
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van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de 

letter doodt, maar de Geest maakt levend. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 1: 22 - 2: 5 

Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door 

de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein 

hart, u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit 

onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. 

Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in 

het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord van 

de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd 

is. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle 

kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere 

melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste 

geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, en kom naar Hem toe als naar een 

levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren 

en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een 

geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, 

die God welgevallig zijn door Jezus Christus.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 13: 36 - 43 

Immers, David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God 

uitgediend had, en hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel ontbinding gezien; 

maar Hij Die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Laat het u dan 

bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving van de zonden 
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verkondigd wordt en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt 

van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. 

Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten: Zie, verachters, 

verwonder u en verdwijn, want Ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat 

u niet zult geloven als iemand het u vertelt. En toen de Joden weggegaan waren 

uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende sabbat 

dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. En toen de synagoge 

uitgegaan was, volgden velen van de Joden en van de godvrezende proselieten 

Paulus en Barnabas. Die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade 

van God te blijven. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Markus (2: 1 - 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 34: 2, 3 

Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. 

Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; de zachtmoedigen zullen het horen 

en verblijd zijn. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mc 2: 1 - 12 

En na enkele dagen kwam Hij opnieuw in Kapernaüm; en men hoorde dat Hij 

thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de 

deur hen niet meer kon bevatten; en Hij sprak het Woord tot hen. Er kwamen 

ook enigen naar Hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen 

gedragen. En omdat zij niet bij Hem konden komen vanwege de menigte, 

verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar Hij was; en nadat zij 

het dak opengebroken hadden, lieten zij de ligmat waarop de verlamde lag, 

neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden 

zijn u vergeven. En er zaten daar enigen van de schriftgeleerden, en die 

overlegden in hun hart: Waarom spreekt Deze op die manier godslasteringen? 
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Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En Jezus, Die meteen in Zijn geest 

onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt 

u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: 

De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen? 

Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde 

zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg u: Sta op, neem uw 

ligmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op, en nadat hij de ligmat 

opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen 

buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Wij hebben nog nooit 

zoiets gezien! 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
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TWEEDE ZONDAG VAN DE MAAND BABA 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (17: 24 - 27) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 67: 4, 5 

De volken zullen U, o God, loven; de volken zullen U loven, zij allen. omdat U 

de volken rechtvaardig zult oordelen; de natiën op de aarde zult U leiden. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 17: 24 - 27 

Toen zij Kapernaüm binnengekomen waren, gingen zij die de twee drachmen 

inden, naar Petrus toe en zeiden: Betaalt uw Meester de twee drachmen niet? 

Hij zei: Jawel. En toen hij in huis gekomen was, was Jezus hem voor en zei: 

Wat denkt u, Simon? De koningen van de aarde, van wie ontvangen zij tol of 

belasting, van hun zonen of van vreemden? Petrus zei tegen Hem: Van 

vreemden. Jezus zei tegen hem: Dan zijn de zonen dus vrijgesteld. Maar om 

hun geen aanstoot te geven: ga naar de zee, werp een vishaak uit, en pak de 

eerste vis die bovenkomt. Doe zijn bek open en u zult een stater vinden. Neem 

die en geef hem aan hen voor Mij en voor u.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (16: 2 - 8) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 63: 7, 4, 5 

Wanneer ik aan U denk op mijn bed, over U peins in nachtwaken, mijn lippen 

U prijzen. Zo zal ik U loven in mijn leven. Halleluja.  
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mc 16: 2 – 8 

En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon 

opging. En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van 

het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, 

want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de 

rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren 

ontdaan. Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de 

Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar 

ze Hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat 

Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft. En 

zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving 

en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij 

waren bevreesd.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan de 

Korinthe, zijn zegen zij met ons. 
 

2Kor 4: 5 - 15 

Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als 

uw dienstknechten om Jezus' wil. Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit 

de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft 

tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van 

Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de 

allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles 

verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet 

vertwijfeld; wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet 

te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het 

lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. 

Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' 

wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is 

dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde 

Geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: Ik heb 
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geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook. 

Wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door 

Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen. Want dit alles gebeurt 

ter wille van u, opdat de genade, die meer en meer is toegenomen, door de 

dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 3: 13 - 4: 6 

Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn 

werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst 

en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de 

waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, 

natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde 

en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste 

rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid 

en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de 

gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Vanwaar al 

die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit 

uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar 

iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te 

bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt 

niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, 

met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige mannen en 

vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen 

God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God 

aangemerkt. Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons 

woont, verlangt Die vurig naar afgunst? Hij echter geeft des te meer genade. 

Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de 

nederigen geeft Hij genade. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 14: 24 - 15: 3 

En na Pisidië doorgereisd te hebben, kwamen zij in Pamfylië. En toen zij in 

Perge het Woord gesproken hadden, kwamen zij naar Attalia. En daarvandaan 

voeren zij naar Antiochië, waar zij aan de genade van God opgedragen waren 

voor het werk dat zij volbracht hadden. Toen zij daar aangekomen waren, 

riepen zij de gemeente bijeen en deden er verslag van wat voor grote dingen 

God met hen gedaan had, en dat Hij voor de heidenen de deur van het geloof 

geopend had. En zij verbleven daar geen korte tijd met de discipelen. En enigen 

die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders: Als u niet besneden wordt 

volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Toen er dan van de 

kant van Paulus en Barnabas een niet geringe tegenstand en woordenstrijd 

tegen hen ontstond, bepaalden zij dat Paulus en Barnabas en enkele anderen 

uit hen in verband met dit geschilpunt naar de apostelen en ouderlingen in 

Jeruzalem zouden gaan. Nadat zij dan door de gemeente uitgeleide gedaan 

waren, reisden zij door Fenicië en Samaria en vertelden over de bekering van 

de heidenen, en zij bezorgden al de broeders grote blijdschap. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (5: 1 - 11) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de Psalmen en liederen van David de Profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 66: 1, 2, 4 

Juich voor God, heel de aarde! Zing psalmen voor Zijn heerlijke Naam, geef 

Hem lof en eer. Laat heel de aarde zich voor U neerbuigen. Halleluja.  
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 5: 1 - 11 

En het gebeurde, toen de menigte op Hem aandrong om het Woord van God te 

horen, dat Hij bij het meer Gennesaret stond. En Hij zag twee schepen aan de 

oever van het meer liggen; de vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. 

Hij ging aan boord van één van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem 

een eindje van het land af te varen, en Hij ging zitten en onderwees de menigte 

vanuit het schip. Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar 

het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon 

antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en 

niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat 

gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te 

scheuren. En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat 

zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat 

zij bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van 

Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote 

verbazing had hem en allen die met hem waren, bevangen, over de vangst van 

de vissen, die zij gedaan hadden; en evenzo ook Jakobus en Johannes, de zonen 

van Zebedeüs, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: 

Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen 

aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden Hem. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

$$$ 
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DERDE ZONDAG VAN DE MAAND BABA 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (4: 35 - 41) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 71: 5, 6, 7 

Want U bent mijn hoop, Heere HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd. 

Voortdurend zal mijn lof van U zijn. Ik ben voor velen als een teken geweest. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 4: 35 - 41 

En op die dag, toen het avond geworden was, zei Hij tegen hen: Laten wij 

overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen Hem, 

Die al in het schip was, mee; en er waren nog andere scheepjes bij Hem. En er 

stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het 

al volliep. En Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij 

wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat 

wij vergaan? En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: 

Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En Hij zei 

tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden 

met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en 

de zee Hem gehoorzaam zijn? 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (24: 1 - 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 57: 9, 10, 11 

Ik zal de dageraad doen ontwaken. Ik zal U loven onder de volken, Heere; ik zal 

voor U psalmen zingen onder de natiën, want Uw goedertierenheid is groot. 
Halleluja.  
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 24: 1 - 12 

En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het 

graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en 

sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het 

graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de 

Heere Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee 

mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd 

werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom 

zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. 

Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De Zoon 

des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en 

gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich Zijn 

woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles 

aan de elf discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, 

Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, en de anderen die bij hen waren, 

die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat en zij 

geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij 

zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en 

verwonderde zich over wat er gebeurd was. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 
zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 16: 12 - 24 

En wat Apollos, de broeder, betreft, ik heb hem er vele malen toe opgeroepen 

dat hij met de broeders naar u toe zou komen, maar hij wilde nu beslist niet 

komen. Hij zal echter komen, wanneer het hem gelegen komt. Wees waakzaam, 

sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. Laat alles bij u in liefde 

gebeuren. En ik roep u ertoe op, broeders – u weet dat het huis van Stefanas de 

eersteling van Achaje is en dat zij zichzelf ten dienste van de heiligen 

beschikbaar hebben gesteld – dat u zich ook aan zulke mensen onderwerpt, en 

aan ieder die meewerkt en zich inspant. En ik verblijd mij over de komst van 

Stefanas en Fortunatus en Achaïcus, want zij hebben aangevuld wat mij van uw 

kant nog ontbrak, want zij hebben mijn geest verkwikt en die van u. Erken zulke 

mensen dan. U groeten de gemeenten van Asia. In de Heere groeten u hartelijk 

Aquila en Priscilla met de gemeente in hun huis. U groeten alle broeders. Groet 

elkaar met een heilige kus. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Als iemand 

de Heere Jezus Christus niet liefheeft, laat die vervloekt zijn. Maranatha! De 

genade van de Heere Jezus Christus zij met u. Mijn liefde zij met u allen in 

Christus Jezus. Amen. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 4: 7 - 17 

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u 

wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, 

zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en 

treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in 

droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. Broeders, spreek 

geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaadspreekt en over zijn broeder 

oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet 

oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is één Wetgever, 
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namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde richten. Maar wie bent u, die 

over de ander oordeelt? En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen 

naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en 

winst maken, u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw 

leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna 

verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij 

leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk 

soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is 

het zonde. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 15: 4 - 12 

Toen zij in Jeruzalem gekomen waren, werden zij ontvangen door de gemeente 

en de apostelen en de ouderlingen; en zij deden verslag van alles wat God door 

hen gedaan had. Maar, zeiden zij, er zijn er enigen opgestaan onder de 

aanhangers van de sekte van de Farizeeën die gelovig zijn geworden, die zeggen 

dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te 

nemen. En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te 

bezien. En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op 

en zei tegen hen: Mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij 

uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het Evangelie 

zouden horen, en zouden geloven. En God, de Kenner van de harten, heeft 

getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan 

ons; en Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en heeft hun 

hart door het geloof gereinigd. Welnu dan, waarom verzoekt u God door een 

juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet 

hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus 

Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. En heel de menigte zweeg, 

en zij hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en 

wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen.  
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Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (12: 22 - 28) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 71: 7, 8 

Maar U bent mijn sterke toevlucht. Laat mijn mond vervuld worden met Uw 

lof en met Uw luister, de hele dag. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 12: 22 - 28 

Toen werd er iemand bij Hem gebracht die door een demon bezeten was en die 

blind was en niet kon spreken; en Hij genas hem, zodat hij die blind was en niet 

had kunnen spreken zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten 

zichzelf en zei: Is dit niet de Zoon van David? Maar de Farizeeën hoorden dit 

en zeiden: Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de 

aanvoerder van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen 

hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen 

enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden. 

En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn 

rijk dan standhouden? En als Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf, door wie 

drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar als Ik 

door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij 

u gekomen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

$$$ 
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VIERDE ZONDAG VAN DE MAAND BABA 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (14: 22 - 36) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 119: 7, 8 

Ik zal U loven met een oprecht hart, wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen 

geleerd heb. Ik zal Uw verordeningen in acht nemen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 14: 22 - 36 

En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te 

varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen. En toen Hij de 

menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. 

Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen. Het schip was al midden 

op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. 

Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En 

toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en 

zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak 

Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd. Petrus 

antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het 

water naar U toe te komen. Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep 

op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd 

hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij! Jezus stak 

meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom 

hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind 

liggen. Zij die in het schip waren, kwamen Hem aanbidden en zeiden: 

Werkelijk, U bent de Zoon van God! En toen zij overgevaren waren, kwamen 

zij in het land Gennesaret. En toen de mannen van die plaats Hem herkenden, 

stuurden ze bericht rond in heel die streek en brachten allen bij Hem die er 

slecht aan toe waren; en zij smeekten Hem alleen maar de zoom van Zijn 

bovenkleed te mogen aanraken. En allen die Hem aanraakten, werden gezond. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (20: 1 - 18) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 35: 18, 28 

Dan zal ik U loven in de grote gemeente, onder machtig veel volk zal ik U 

prijzen. Dan zal mijn tong Uw gerechtigheid tot uiting brengen, Uw lof, de hele 

dag. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 20: 1 - 18 

En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog 

donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. 

Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, 

die Jezus liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf 

weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben. Petrus dan 

ging naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het graf. En die twee 

liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en 

kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, 

maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging 

het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek, die op Zijn hoofd 

geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op 

een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf 

gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de 

Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen 

weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij 

huilde, boog zij voorover in het graf, en zij zag twee engelen in witte kleding 

zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar 

het lichaam van Jezus gelegen had; en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom 

huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik 

weet niet waar ze Hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde 

zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat Jezus het was. 

Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de 

tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg 

mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen. Jezus zei tegen 
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haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: 

Meester. Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet 

opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik 

vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God. Maria 

Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat 

Hij dit tegen haar gezegd had. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan Timotheüs, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Tim 6: 3 - 21 

Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden 

van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met 

de godsvrucht, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke 

neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort: afgunst, ruzie, 

lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, voortdurend geruzie van 

mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, 

omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit 

soort mensen. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, 

vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het 

is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel 

en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen 

worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke 

begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want 

geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn 

sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten 

doorstoken. U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag 

daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en 

zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het 

eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd 

hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, en 

voor Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd 

heeft, dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning 

van onze Heere Jezus Christus. De zalige en alleen machtige Heere, de Koning 
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der koningen en Heere der heren, zal Hem op Zijn tijd laten zien, Hij Die als 

enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft 

geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige 

kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet 

hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de 

rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft 

om ervan te genieten; ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, 

vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf 

een schat: een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven 

verkrijgen. O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van 

onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo 

genoemde kennis. Sommigen, die deze kennis verkondigden, zijn van het 

geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 4: 17 - 5: 11 

Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde. Nu dan, 

rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. Uw rijkdom is vergaan 

en uw kleren zijn door de motten aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en 

hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U 

hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Zie, het loon van de arbeiders die 

uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God, 

en de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de 

oren van de Heere van de hemelse legermachten. U bent u aan weelde te buiten 

gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als 

op de dag van de slacht. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij 

verzet zich niet tegen u. Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de 

Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft 

daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet 

ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. 

Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de 

Rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het 

lijden en van het geduld de profeten, die in de naam van de Heere gesproken 

hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de 
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volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere 

vol ontferming is en barmhartig. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 15: 36 - 16: 5 

En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas: Laten wij nu terugkeren en onze 

broeders bezoeken in elke stad waar wij het Woord van de Heere verkondigd 

hebben, en zien hoe het met hen gaat. Nu wilde Barnabas Johannes, die ook 

Markus heet, meenemen. Paulus achtte het echter juist om hem, die hen van 

Pamfylië af verlaten had en niet met hen meegegaan was naar het werk, niet 

mee te nemen. Er ontstond daarom verbittering, zodat zij uit elkaar gingen en 

Barnabas Markus meenam en per schip naar Cyprus vertrok; maar Paulus koos 

Silas en vertrok, nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen 

was. En hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeenten. En hij kwam 

in Derbe en in Lystre aan. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de 

naam Timotheüs was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een 

Griekse vader; van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in 

Lystre en Ikonium. Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan; en hij nam 

hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen 

woonden, want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. En toen zij de 

steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over waarvan de apostelen 

en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest 

nemen. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks 

in aantal toe. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (7: 11 - 17) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 79: 13 

U voor eeuwig loven; van generatie op generatie zullen wij van Uw roem 

vertellen. Dan zullen wíj, Uw volk en de schapen van Uw weide, Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 7: 11 - 17 

En het gebeurde op de volgende dag dat Hij naar een stad ging die Naïn heette, 

en veel van Zijn discipelen en een grote menigte gingen met Hem mee. Toen 

Hij nu de poort van de stad naderde, ziedaar, er werd een dode uitgedragen. 

Hij was de enige zoon van zijn moeder, en zij was weduwe, en een grote menigte 

uit de stad was bij haar. En toen de Heere haar zag, was Hij innerlijk met 

ontferming bewogen over haar, en zei Hij tegen haar: Huil niet. En Hij ging 

naar de baar toe en raakte die aan (de dragers nu stonden stil) en Hij zei: 

Jongeman, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zitten en begon te 

spreken. En Hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen allen aan en zij 

verheerlijkten God en zeiden: Een groot Profeet is onder ons opgestaan; en: 

God heeft naar Zijn volk omgezien. En het gerucht over Hem ging rond in heel 

Judea en in heel de omgeving. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND HATOER 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (4: 10 - 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 18: 16, 7 

De waterstromen werden zichtbaar, de fundamenten van de wereld werden 

blootgelegd. In mijn nood riep ik de HEERE aan, ik riep tot mijn God; Hij 

hoorde mijn stem. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 4: 10 - 20 

En toen Hij alleen was, vroegen zij die om Hem heen waren, met de twaalf, 

Hem naar de gelijkenis. En Hij zei tegen hen: Het is u gegeven het geheimenis 

van het Koninkrijk van God te kennen; maar tot degenen die buiten zijn, komt 

alles door gelijkenissen, opdat zij ziende zien en niet doorzien, en horende 

horen en niet begrijpen; opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de 

zonden hun vergeven worden. En Hij zei tegen hen: Begrijpt u deze gelijkenis 

niet? En hoe zult u dan alle gelijkenissen verstaan? De zaaier is hij die het 

Woord zaait. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is: in wie het Woord 

gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, komt de satan meteen en neemt 

het Woord weg dat in hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degenen in wie 

op de steenachtige grond gezaaid wordt: die, als zij het Woord gehoord hebben, 

het meteen met vreugde ontvangen, en geen wortel in zichzelf hebben, maar zij 

zijn mensen van het ogenblik; als er later verdrukking of vervolging komt 

omwille van het Woord, struikelen zij meteen. En dit zijn zij bij wie in de dorens 

gezaaid wordt: zij horen het Woord, maar de zorgen van deze wereld en de 

verleiding van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en 

verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie in de 

goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen 

vrucht, de één dertig-, en de ander zestig-, en de ander honderdvoudig. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (28: 1 - 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 65: 10 

U zag om naar het land en gaf het overvloed, U maakt het zeer rijk; de beek van 

God is vol water; U geeft hun koren; ja, zó geeft U het. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 28: 1 - 20 

Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, 

kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En 

zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit 

de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging 

erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. 

De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel 

antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet 

dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, 

zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga 

haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en 

zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. 

En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij 

snelden weg om het Zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het 

aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: 

Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. 

Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders 

dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien. Terwijl zij 

onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichtten de 

overpriesters alles wat er gebeurd was. En zij kwamen bijeen met de oudsten, 

en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven, en 

zij zeiden: Zeg: Zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben Hem gestolen, 

terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem 

overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen zij het geld in ontvangst 

genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is 

verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. En de elf discipelen zijn naar 
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Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem 

zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen 

toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga 

dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van 

de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht 

te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. 

Amen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan de 

Korinthe, zijn zegen zij met ons. 
 

2Kor 9: 1 – 9  

Want het is voor mij niet nodig u te schrijven over het dienstbetoon aan de 

heiligen. Want ik weet van uw bereidwilligheid, waarover ik u roem bij de 

Macedoniërs, namelijk dat Achaje al sinds een jaar gereed is. En uw ijver heeft 

velen aangestoken. Maar ik heb de broeders gestuurd, opdat onze roem over u 

in dit opzicht niet zonder inhoud zou blijken, opdat u zoals ik zei gereed bent; 

opdat niet misschien, als er Macedoniërs met mij meekomen en zij u niet 

gereed vinden, wij om niet te zeggen: u beschaamd worden in dit vertrouwen 

op onze roem over u. Ik achtte het dus nodig de broeders aan te sporen eerst 

naar u toe te gaan en de eerder door u beloofde zegen vóóraf in gereedheid te 

brengen, zodat deze gereedligt als een zegen en niet als een gift in gierigheid 

gegeven. En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk 

zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart 

voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een 

blijmoedige gever lief. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig 

te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig 

kunt zijn in elk goed werk. Zoals geschreven staat: Hij heeft uitgestrooid, hij 

heeft aan de armen gegeven; zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 3: 1 - 12 

U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers 

dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in 

veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, 

die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de 

paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen 

daarmee heel hun lichaam. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en 

worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer 

klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een 

klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur 

een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van 

ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt 

het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt 

zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en 

vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door 

de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te 

bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader, en 

door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt 

zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo 

te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water 

opwellen? Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of 

een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout én zoet water voortbrengen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 10: 37 – 11: 1 

U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die 

Johannes gepredikt heeft: hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de 

Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij 
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goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was 

met Hem. En wij zijn getuigen van alles wat Hij gedaan heeft, zowel in het 

Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben Hem gedood door Hem aan een hout 

te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag en Hij heeft gegeven dat 

Hij zou verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God 

tevoren verkozen waren, aan ons namelijk, die met Hem gegeten en gedronken 

hebben, nadat Hij uit de doden opgestaan was. En Hij heeft ons bevolen tot het 

volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is Die door God aangesteld is tot 

een Rechter over levenden en doden. Van Hem getuigen al de profeten dat ieder 

die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam. 

Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het 

Woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er 

met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de 

Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, want zij hoorden hen 

spreken in vreemde talen en God grootmaken. Toen antwoordde Petrus: Kan 

iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige 

Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij 

gedoopt zouden worden in de Naam van de Heere. Toen vroegen zij hem enkele 

dagen bij hen te blijven. De apostelen en de broeders die in Judea waren, 

hoorden dat ook de heidenen het Woord van God aangenomen hadden. 
Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (8: 4 - 15) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 65: 11, 12 

U doordrenkt zijn omgeploegde aarde, U doet water in zijn voren dalen, U 

doorweekt het met regendruppels, U zegent zijn gewas. U kroont het jaar van 

Uw goedheid, Uw voetstappen druipen van overvloed. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
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Luk 8: 4 - 15 

Toen nu een grote menigte bijeenkwam en ze van alle steden naar Hem toe 

kwamen, zei Hij met een gelijkenis: Een zaaier ging eropuit om zijn zaad te 

zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg, en het werd vertrapt 

en de vogels in de lucht aten het op. En een ander deel viel op de rots, en toen 

het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan vocht. En een ander deel viel 

te midden van de dorens, en de dorens, die mee opgroeiden, verstikten het. En 

een ander deel viel in de goede aarde en toen het opgegroeid was, bracht het 

honderdvoudige vrucht voort. Toen Hij dit gezegd had, riep Hij: Wie oren heeft 

om te horen, laat hij horen. En Zijn discipelen vroegen Hem: Wat betekent deze 

gelijkenis? Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk 

van God te kennen, maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij 

niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij. Dit is de gelijkenis: 

Het zaad is het Woord van God. Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij 

die het horen; maar daarna komt de duivel en neemt het Woord uit hun hart 

weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, 

zijn zij die het Woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. 

Maar dezen, die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel, en 

in een tijd van verzoeking worden zij afvallig. En bij wie het zaad in de dorens 

valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen 

en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen. 

En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het 

in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten 

voortbrengen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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TWEEDE ZONDAG VAN DE MAAND HATOER 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (12: 27 - 31) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 104: 13, 14 

Hij bevochtigt de bergen vanuit Zijn hemelzalen, de aarde wordt verzadigd 

door de vrucht van Uw werken. Hij doet het gras groeien voor de dieren, het 

gewas ten dienste van de mens. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 12: 27 - 31 

Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet, en Ik zeg u dat 

zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God 

nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, 

zo bekleedt, hoeveel te meer u, kleingelovigen! En u, vraag niet wat u eten of 

wat u drinken zult, en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken 

de volken van de wereld. Uw Vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. 

Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven 

worden.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (16: 2 - 8) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 67: 7, 8 

De aarde heeft haar opbrengst gegeven; God, onze God, zegent ons, en alle 

einden der aarde zullen Hem vrezen. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 16: 2 - 8 

En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon 

opging. En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van 

het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, 

want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de 

rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren 

ontdaan. Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de 

Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar 

ze Hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat 

Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft. En 

zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving 

en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij 

waren bevreesd.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 
 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 6: 7 - 15 

Want de aarde die de regen indrinkt, die er dikwijls op valt, en die nuttig gewas 

voortbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. 

Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt, is verwerpelijk en de 

vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt. Ook al spreken wij 

zo, geliefden, wat u betreft zijn wij echter overtuigd van betere dingen, die met 

de zaligheid samenhangen. Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk 

zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt, 

doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij verlangen ernaar dat 

ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde 

toe, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en 

geduld de beloften beërven. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer 

Hij bij Zichzelf, omdat Hij bij niemand die hoger was, kon zweren. Hij zei: 

Voorzeker, rijk zal Ik u zegenen en overvloedig zal Ik u in aantal doen 
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toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te 

hebben. De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Judas, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jud 1: 14 - 25 

Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: 

Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het 

oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun 

goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de 

harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben. Zij 

zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerten 

wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar 

de ogen zien ter wille van voordeel. Maar u, geliefden, herinnert u zich de 

woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heere Jezus Christus, 

dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun 

eigen goddeloze begeerten wandelen. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, 

natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Maar u, geliefden, bouwt u uzelf 

op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde 

van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het 

eeuwige leven. En ontferm u over sommigen, en ga daarbij met onderscheid te 

werk. Red anderen echter met vrees, en ruk hen uit het vuur. U moet ook haten 

het onderkleed dat door het vlees bevlekt is. Aan Hem nu Die bij machte is u 

voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in 

grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en 

majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 5: 19 - 29 

Maar een engel van de Heere opende 's nachts de deuren van de gevangenis, 

bracht hen naar buiten en zei: Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al 

de woorden van dit leven. Toen zij dit gehoord hadden, gingen zij tegen de 

ochtend de tempel in en gaven onderwijs. En de hogepriester en zij die bij hem 

waren, kwamen samen, riepen de Raad en al de oudsten van de Israëlieten 

bijeen en stuurden dienaars naar de gevangenis om hen te halen. Maar toen de 

dienaars daar kwamen, vonden zij hen niet in de gevangenis, dus keerden zij 

terug en berichtten: Wij stelden wel vast dat de gevangenis met alle 

zorgvuldigheid afgesloten was en dat de bewakers buiten voor de deuren 

stonden, maar toen wij die geopend hadden, troffen wij binnen niemand aan. 

Toen de hogepriester, de bevelhebber van de tempelwacht en de overpriesters 

deze woorden hoorden, vroegen zij zich met betrekking tot hen vertwijfeld af 

wat dit moest worden. En er kwam iemand die hun berichtte: Zie, de mannen 

die u in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en onderwijzen het volk. 

Toen ging de bevelhebber er met de dienaars heen en bracht hen zonder geweld 

mee, want zij waren bevreesd voor het volk dat ze anders gestenigd zouden 

worden. En toen zij hen er gebracht hadden, leidden zij hen voor de Raad. En 

de hogepriester vroeg hun: Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in 

deze Naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem 

vervuld en u wilt het bloed van deze Mens over ons brengen. Maar Petrus en de 

apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn 

dan aan mensen. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (13: 1 - 9) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 
Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 104: 16, 10 

De bomen van de HEERE worden verzadigd, de ceders van de Libanon, die Hij 

geplant heeft. Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen, zodat ze tussen de 

bergen door stromen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 13: 1 - 9 

Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigten 

verzamelden zich om Hem heen, zodat Hij in een schip ging zitten; en heel de 

menigte stond op de oever. En Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. 

Hij zei: Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een 

deel van het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en aten dat op. Een ander 

deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam 

meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan 

was, verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander 

deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het. En weer 

een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het 

andere zestig-, en een ander dertigvoudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij 

horen.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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DERDE ZONDAG VAN DE MAAND HATOER 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (11: 25 - 30) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 86: 2, 3, 4 

U, mijn God, verlos Uw dienaar, die op U vertrouwt. Wees mij genadig, Heere, 

want ik roep tot U de hele dag. Verblijd de ziel van Uw dienaar. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 11: 25 - 30 

In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en 

van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, 

en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw 

welbehagen. Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand 

kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan 

wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast 

zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik 

zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want 

Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 
  



Derde zondag van de maand Hatoer 

 

 

 

56 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (24: 1 - 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 113: 3, 4 

Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zij de Naam van de HEERE 

geprezen. De HEERE is verheven boven alle heidenvolken, boven de hemel is 

Zijn heerlijkheid. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 24: 1 - 12 

En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het 

graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en 

sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het 

graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de 

Heere Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee 

mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd 

werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom 

zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. 

Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De Zoon 

des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en 

gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich Zijn 

woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles 

aan de elf discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, 

Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, en de anderen die bij hen waren, 

die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat en zij 

geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij 

zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en 

verwonderde zich over wat er gebeurd was. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan de 

Thessalonicenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

2The 1: 1 – 12 

Paulus, Silvanus en Timotheüs aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die 

in God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus is: genade zij u en vrede van 

God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Wij moeten God altijd voor 

u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk 

groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt, zodat wij 

zelf over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw volharding en geloof 

in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt: een teken van 

Gods rechtvaardig oordeel dat u het Koninkrijk van God waardig geacht wordt, 

waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te 

vergelden aan hen die u verdrukken, en aan u die verdrukt wordt, samen met 

ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel 

met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent 

over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere 

Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf 

ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van 

Zijn macht, wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden 

in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond 

ons getuigenis geloof). Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de 

roeping waard acht en Hij al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk van 

het geloof met kracht volbrengt, opdat de Naam van onze Heere Jezus Christus 

in u verheerlijkt wordt, en u in Hem, overeenkomstig de genade van onze God 

en van de Heere Jezus Christus. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 4: 3 - 11 

Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de 

heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, 

dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. 

Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van 

losbandigheid, en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen 

aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen. Want 

daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld 

werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. 

En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de 

gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een 

menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat 

ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als 

goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan 

als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand 

die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door 

Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle 

eeuwigheid. Amen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 5: 30 - 42 

De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, Die u omgebracht hebt door 

Hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand 

verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving 

van zonden. En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, 

Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn. Toen zij dit hoorden, 

barstten zij van woede en maakten zij plannen om hen te doden. Maar er stond 

iemand op in de Raad, een Farizeeër van wie de naam Gamaliël was, een leraar 
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van de wet, die in hoge achting stond bij heel het volk. Hij gaf opdracht dat men 

de apostelen even buiten zou doen staan. En hij zei tegen hen: Israëlitische 

mannen, wees op uw hoede en bedenk wat u met deze mensen wilt gaan doen. 

Want vóór deze dagen stond Theudas op, die zei dat hij wat was, en hij had een 

aanhang van ongeveer vierhonderd man; maar hij is omgebracht en allen die 

naar hem luisterden, zijn verstrooid en tot niets geworden. Na hem stond Judas 

de Galileeër op, in de dagen van de inschrijving, en hij maakte veel volk afvallig, 

dat hem volgde; en deze is ook omgekomen, en allen die naar hem luisterden, 

zijn uiteengedreven. En nu zeg ik u: Houd u ver van deze mensen en laat hen 

gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het 

afgebroken worden, maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet 

afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. En zij lieten 

zich door hem overtuigen; en toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, 

geselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de Naam van 

Jezus, en zij lieten hen gaan. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van 

de Raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam 

schandelijk behandeld te worden. En zij hielden niet op iedere dag in de tempel 

en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (14: 25 - 35) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 86: 15, 16 

Maar U, Heere, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan 

goedertierenheid en trouw. Wend U tot mij en wees mij genadig, geef Uw 

dienaar Uw kracht, verlos de zoon van Uw dienares. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 14: 25 - 35 

En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij 

tegen hen: Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en 
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vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan 

Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan 

geen discipel van Mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet 

eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het 

werk te voltooien? Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en 

niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, 

en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen 

voltooien. Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere 

koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met 

tienduizend man tegemoet te gaan die met twintigduizend man tegen hem 

optrekt? En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap 

om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u die niet 

alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn. Het zout is goed, maar 

als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt 

worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop: men 

gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
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VIERDE ZONDAG VAN DE MAAND HATOER 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (17: 14 - 21) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 86: 12, 10 

Heere, mijn God, ik zal U loven met heel mijn hart, ik zal Uw Naam voor eeuwig 

eren. Want U bent groot en doet wonderen, U bent God, U alleen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 17: 14 - 21 

En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij Hem, die voor 

Hem op de knieën viel en zei: Heere, ontferm U over mijn zoon, want hij is 

maanziek en heeft veel te lijden, want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in 

het water. En ik heb hem bij Uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet 

genezen. Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en ontaard geslacht, hoelang 

zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem hier bij Mij. En 

Jezus bestrafte hem, en de demon ging van hem uit; en het kind was vanaf dat 

moment genezen. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij 

alleen waren: Waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus zei tegen hen: 

Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een 

mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En 

hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit 

dan door bidden en vasten.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

  



Vierde zondag van de maand Hatoer 

 

 

 

62 

Ochtend Wierookgebed 

Johannes (20: 1 - 18) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 143: 8 

Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; 

maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 20: 1 - 18 

En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog 

donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. 

Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, 

die Jezus liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf 

weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben. Petrus dan 

ging naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het graf. En die twee 

liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en 

kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, 

maar toch ging hij er niet in .Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging 

het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek, die op Zijn hoofd 

geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op 

een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf 

gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de 

Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen 

weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij 

huilde, boog zij voorover in het graf, en zij zag twee engelen in witte kleding 

zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar 

het lichaam van Jezus gelegen had; en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom 

huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik 

weet niet waar ze Hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde 

zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat Jezus het was. 

Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de 

tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg 

mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen. Jezus zei tegen 
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haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: 

Meester. Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet 

opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik 

vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God. Maria 

Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat 

Hij dit tegen haar gezegd had. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons.  
 

1Kor 4: 1 - 16 

Laat ieder mens ons zó beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en 

beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders 

verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Maar het betekent zeer weinig voor 

mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja, ik 

beoordeel ook mijzelf niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor 

ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. 

Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de 

duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de voornemens van het hart 

openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Deze dingen nu, 

broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast, met de 

bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat, 

opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Want wie 

maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als 

u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? U 

bent al verzadigd, u bent al rijk geworden, u bent al gaan regeren zonder ons. 

Regeerde u ook maar, opdat ook wij met u zouden mogen regeren! Want ik 

denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld als mensen die ter 

dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de 

wereld en voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas om Christus' wil, maar 

u bent wijs in Christus, wij zwak, maar u sterk, u geëerd, maar wij veracht. Tot 

op dit moment lijden wij én honger én dorst, én zijn wij naakt, én worden wij 

met vuisten geslagen, én hebben wij geen vaste woonplaats, én spannen wij ons 

in door met onze eigen handen te werken. Worden wij uitgescholden, dan 
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zegenen wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij. Worden wij belasterd, 

dan bidden wij. Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en het 

afschraapsel van allen tot nu toe. Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, 

maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht. Want al had u tienduizend 

leermeesters in Christus, daarmee hebt u nog niet vele vaders: in Christus Jezus 

heb ík u immers door het Evangelie verwekt. Ik roep u er dus toe op: word mijn 

navolgers.  De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Pet 1: 1 - 8 

Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die 

een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van 

onze God en Zaligmaker, Jezus Christus: moge genade en vrede voor u 

vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. 

Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en 

de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door 

Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare 

beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke 

natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht 

bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof 

deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de 

zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht 

broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze 

dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en 

onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 16: 40 - 17: 7 

En nadat zij de gevangenis uitgegaan waren, gingen zij naar Lydia; en toen zij 

de broeders gezien hadden, bemoedigden zij hen en gingen de stad uit. En zij 

namen de weg door Amfipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar 

een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar 

binnen en drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de Schriften. 

Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan 

uit de doden, en dat deze Jezus de Christus is, Die ik zo zei hij u verkondig. En 

sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan, en 

van de godvrezende Grieken een grote menigte, en van de vooraanstaande 

vrouwen niet weinigen. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden 

jaloers en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, 

veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad; en zij kwamen op 

het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. Maar toen 

zij hen niet vonden, sleepten zij Jason en enkele broeders voor de bestuurders 

van de stad en riepen luid: Deze mensen, die de wereld in rep en roer gebracht 

hebben, zijn ook hier gekomen, en Jason heeft hen in huis genomen; en deze 

mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer, want zij zeggen dat er 

een andere koning is, namelijk ene Jezus. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Markus (10: 17 - 31) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 100: 3 

Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – Zijn volk en 

de schapen van Zijn weide. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 10: 17 - 31 

En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar Hem 

toe, viel voor Hem op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik 

doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt 

u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. U kent de geboden: 

U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult niet stelen; u zult geen 

vals getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer uw vader en uw 

moeder. Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht 

genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei 

tegen hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het 

aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het 

kruis op en volg Mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd 

weg, want hij had veel bezittingen. En terwijl Hij rondkeek, zei Jezus tegen Zijn 

discipelen: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het Koninkrijk 

van God binnengaan! En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. 

Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is 

het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan! 

Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat 

een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. En zij stonden nog meer versteld 

en zeiden tegen elkaar: Wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en 

zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle 

dingen mogelijk. En Petrus begon tegen Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles 

verlaten en zijn U gevolgd. En Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is 

niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen 

of akkers verlaten heeft omwille van Mij en om het Evangelie, of hij ontvangt 

honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en 
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kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de wereld die komt, het eeuwige 

leven. Maar veel eersten zullen de laatsten zijn, en veel laatsten de eersten.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND KIAHK 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (14: 3 - 9) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 13: 2, 4 

Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten? Hoelang zult U Uw 

aangezicht nog voor mij verbergen? Zie mij aan, verhoor mij, HEERE, mijn 

God! Verlicht mijn ogen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen.  
 

Mar 14: 3 - 9 

En toen Hij in Bethanië was, in het huis van Simon de melaatse, kwam er, toen 

Hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare narduszalf 

en nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit op Zijn hoofd. En er 

waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden: Waartoe 

diende deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan driehonderd 

penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden; en zij vielen 

scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei: Laat haar met rust. Waarom valt u haar 

lastig? Zij heeft een goed werk aan Mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij 

u en wanneer u wilt, kunt u hun weldoen, maar Mij hebt u niet altijd. Zij heeft 

gedaan wat zij kon; zij heeft van tevoren Mijn lichaam gezalfd voor de 

begrafenis. Voorwaar, Ik zeg u: Overal waar dit Evangelie gepredikt zal worden 

in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij 

gedaan heeft. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (12: 41 - 44) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 102: 20 - 22 

De HEERE heeft uit de hemel op de aarde neergekeken, om het gekerm van de 

gevangenen te horen, zodat men van de Naam van de HEERE zal vertellen te 

Sion en Zijn lof in Jeruzalem. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 12: 41 - 44 

En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag Hij hoe de menigte 

geld in de schatkist wierp; en veel rijken wierpen er veel in. En er kwam één 

arme weduwe, die er twee kleine munten in wierp, dat is een kwadrant. En toen 

Hij Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u 

dat deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan allen die iets in de 

schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed erin 

geworpen; maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had, erin geworpen, 

heel haar levensonderhoud. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 1: 1 - 17 

Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, 

afgezonderd tot het Evangelie van God, dat Hij tevoren beloofd had door Zijn 

profeten, in de heilige Schriften, ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees 

betreft geboren is uit het geslacht van David. Wat de Geest van heiliging betreft, 

is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de 

doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Door Hem hebben wij genade en 
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het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, 

ter wille van Zijn Naam, waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. 

Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen: genade zij 

u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Allereerst nu 

dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele 

wereld wordt verkondigd. Want God, Die ik in mijn geest dien in het Evangelie 

van Zijn Zoon, is mijn Getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds 

weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijk, door de wil van God eens een 

goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik 

verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten 

delen, waardoor u versterkt zou worden, dat is te zeggen, om in uw midden 

samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat 

van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls 

het voornemen had naar u toe te komen om ook onder u enige vrucht te hebben, 

zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta 

in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is 

wat in mij is, gewillig om ook u die in Rome bent, het Evangelie te verkondigen. 

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht 

van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de 

Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot 

geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 1: 1 - 18 

Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 

twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd! Acht het enkel 

vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want 

u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die 

volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel 

oprecht, en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, 

laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen 

verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om 

vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de 

zee, die door de wind voortgestuwd en open neergeworpen wordt. Want zo 
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iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een 

dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die 

nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat, en de rijke in zijn nederige staat, 

want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan. Want de zon is opgegaan met 

haar hitte en heeft het gras doen verdorren, ook is zijn bloem afgevallen en is 

de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn 

wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij 

beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere 

beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. Laat niemand zeggen, als hij 

verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht 

worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt 

verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, 

wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde 

volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders! Elke goede 

gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der 

lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. 

Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de 

waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden 

zijn.   Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De 

wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet 

blijft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd:1: 1 - 14 

Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is 

te doen én te onderwijzen, tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij 

door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten had 

gegeven. Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen 

vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij 

door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God 

betreffen. En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit 

Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, 

die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar 

u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan 

die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël 
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het Koninkrijk weer herstellen? En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de 

tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 

maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; 

en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria 

en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij 

opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En 

toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, 

zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese 

mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van 

u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem 

naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de 

berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een 

sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij 

naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en 

Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon 

van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus. Dezen bleven 

allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, 

de moeder van Jezus, en met Zijn broers. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (1: 1 - 25) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 102: 14, 17 

Ú zult opstaan, U zult Zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig 

te zijn, wanneer de HEERE Sion heeft opgebouwd, in Zijn heerlijkheid 

verschenen is. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
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Luk 1: 1 - 25 

Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de 

dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die van het begin af 

ooggetuigen en dienaren van het Woord zijn geweest, aan ons overgeleverd 

hebben, heeft het ook mij goedgedacht, na alles van voren af aan nauwkeurig 

onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte 

Theofilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. 

In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de 

afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot 

de dochters van Aäron en haar naam was Elizabet. Zij waren beiden 

rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en 

verordeningen van de Heere. En zij hadden geen kind, omdat Elizabet 

onvruchtbaar was en zij beiden op hoge leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het 

priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, 

gebeurde het dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting 

werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer 

te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het 

uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die 

aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, 

raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem: 

Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw 

Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal 

blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte 

verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterkedrank 

zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld 

worden, en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God. En 

hij zal voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de 

vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de 

bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk 

gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel: Hoe zal ik dat weten? Want 

ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde 

en zei tegen hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om 

tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet 

kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn 

woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk 

stond te wachten op Zacharias; en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de 

tempel bleef. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Zij 

begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe 

en bleef stom. En het gebeurde, toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij 
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waren, dat hij naar zijn huis ging; en na die dagen werd zijn vrouw Elizabet 

zwanger. En zij verborg zich vijf maanden en zei: Zo heeft de Heere voor mij 

gedaan in de dagen waarin Hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder 

de mensen weg te nemen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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Tweede ZONDAG VAN DE MAAND Kiahk 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (7: 36 - 50) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 144: 5, 7 

Buig Uw hemel, HEERE, en daal neer, raak de bergen aan, zodat zij roken. 

Steek Uw handen uit van omhoog, bevrijd mij en ontruk mij. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 7: 36 – 50 

En een van de Farizeeën vroeg of Hij bij hem kwam eten; en toen Hij het huis 

van de Farizeeër binnengegaan was, lag Hij aan. En zie, een vrouw in de stad 

die een zondares was, kwam te weten dat Hij in het huis van de Farizeeër 

aanlag, en zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter Zijn 

voeten, begon zij huilend Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde 

ze af met het haar van haar hoofd, en zij kuste Zijn voeten en zalfde ze met de 

zalf. Toen de Farizeeër die Hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf: 

Deze Man zou, als Hij een profeet was, wel weten, wie en wat voor vrouw het is 

die Hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei 

tegen hem: Simon, Ik heb u iets te zeggen. Hij zei: Meester, zeg het. Jezus zei: 

Een zekere schuldeiser had twee schuldenaars; de één was vijfhonderd 

penningen schuldig en de ander vijftig. Toen zij niets hadden om te betalen, 

schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan: Wie van hen zal hem meer liefhebben? 

Simon antwoordde en zei: Ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste 

kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: U hebt juist geoordeeld. En Hij 

keerde Zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: Ziet u deze vrouw? Ik ben 

in uw huis gekomen: water voor Mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft 

Mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd 

afgedroogd; u hebt Mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij 

binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden Mijn voeten te kussen; met olie 

hebt u Mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft Mijn voeten met zalf gezalfd. 

Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij 
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heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. 

En Hij zei tegen haar: Uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen, 

begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is Deze Die ook zonden vergeeft? Maar Hij 

zei tegen de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede! 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (11: 20 - 28) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 72: 6, 7 

Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendruppels die de 

aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal 

grote vrede zijn. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 11: 20 – 28 

Maar als Ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk 

van God bij u gekomen. Wanneer een sterke gewapende man zijn woning 

bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. Maar als iemand die sterker is dan hij, op 

hem af komt en hem overwint, neemt hij hem zijn hele wapenrusting, waarop 

hij vertrouwde, af en verdeelt zijn buit. Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; wie 

met Mij niet verzamelt, die drijft uiteen. Wanneer de onreine geest van de mens 

uitgegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar wanneer hij 

die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik uit weggegaan 

ben. En wanneer hij aankomt, vindt hij het geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij 

weg en neemt zeven andere geesten mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, 

en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van 

die mens wordt erger dan het begin. Het gebeurde, toen Hij deze dingen sprak, 

dat een vrouw uit de menigte haar stem verhief en tegen Hem zei: Zalig is de 

schoot die U gedragen heeft, en zijn de borsten waaraan U gezogen hebt! Maar 

Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 3: 1 - 4: 3 

Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het 

besneden zijn? Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de 

woorden van God toevertrouwd. Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw 

zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet tenietdoen? Volstrekt 

niet! Zo echter moet het zijn: God is waarachtig maar ieder mens een leugenaar, 

zoals geschreven staat: Opdat U gerechtvaardigd wordt wanneer U 

rechtspreekt, en overwint wanneer U oordeelt. Als nu onze ongerechtigheid de 

gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God 

onrechtvaardig als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek op menselijke wijze.) 

Volstrekt niet! Hoe zal God anders de wereld oordelen? Want als de waarheid 

van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot Zijn heerlijkheid, 

waarom word ik dan toch nog als zondaar geoordeeld? En het is toch niet, zoals 

wij belasterd worden en zoals sommigen zeggen dat wij zeggen: Laten wij het 

kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt? De verdoemenis van hen is 

rechtvaardig. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben 

immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde 

zijn, zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is 

niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij 

afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er 

is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, 

addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun 

voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen, 

en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet 

voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die 

onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld 

doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees 

voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. 

Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door 

de wet en de profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het 

geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen 

onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 

en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in 
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Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, 

door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen 

vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden 

onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te 

bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt diegene 

die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door 

welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen 

dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder 

werken van de wet. Of is God alleen de God van Joden? En niet ook van 

heidenen? Ja, ook van heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God, Die 

besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. 

Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen 

de wet. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, wat het vlees 

betreft verkregen heeft? Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, 

heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de 

Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 1: 1 - 2: 2 

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met 

onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het 

Woord des levens – want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, 

en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en 

aan ons is geopenbaard – wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij 

u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er 

ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven 

wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van 

Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in 

het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem 

hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid 

niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij 

gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt 

ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 

onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is 
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getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van 

alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij 

Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf 

u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben 

een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een 

verzoening voor onze zonden. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 7: 30 - 34 

En toen er veertig jaar verstreken was, verscheen de Engel van de Heere aan 

hem in de woestijn van de berg Sinaï, in de vlam van een brandende 

doornstruik. Toen Mozes dat zag, verwonderde hij zich over wat hij zag; en toen 

hij ernaartoe ging om het te bekijken, kwam er een stem van de Heere tot hem: 

Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de 

God van Jakob. En Mozes begon erg te beven en durfde het niet te bekijken. En 

de Heere zei tegen hem: Maak de sandalen aan uw voeten los, want de plaats 

waarop u staat, is heilige grond. Ik heb de mishandeling van Mijn volk, dat in 

Egypte is, heel goed gezien, en Ik heb hun zuchten gehoord en ben neergedaald 

om hen daaruit te verlossen; en nu, kom, Ik zal u naar Egypte zenden. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (1: 26 - 38) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 45: 11, 12 

Luister, dochter, en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en het huis van uw 

vader. Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid; omdat Hij uw Heere 

is. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 1: 26 – 38 

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in 

Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was 

met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam 

van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei 

hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de 

vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij 

vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen 

haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, 

u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. 

Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de 

Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis 

van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde 

komen. Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen 

gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De 

Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u 

overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods 

Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een 

zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar 

genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: Zie, de 

dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En 

de engel ging van haar weg.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

$$$ 
 

Zondagen Hoofdindex 



Derde zondag van de maand Kiahk 

 

 

 

81 

Derde ZONDAG VAN DE MAAND Kiahk 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (1: 23 - 31) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 132: 13, 14, 15 

Want de HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn 

woongebied, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd. Haar voedsel 

zal Ik rijk zegenen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 1: 23 – 31 

Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest, en die schreeuwde: 

Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen 

om ons te gronde te richten? Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God. 

En Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! En de onreine geest deed 

hem stuiptrekken en ging, roepend met luide stem, uit hem weg. En zij waren 

allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: Wat is dit? Wat voor een nieuwe leer 

is dit, dat Hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij Hem 

gehoorzaam zijn? En het gerucht over Hem verspreidde zich meteen in heel de 

omgeving van Galilea. En toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen zij 

meteen naar het huis van Simon en Andreas, met Jakobus en Johannes. En de 

schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed, en zij spraken meteen met 

Hem over haar. En Hij ging naar haar toe, pakte haar hand en richtte haar op, 

en meteen verliet de koorts haar; en zij diende hen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (15: 21 - 31) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 85: 8, 9 

Toon ons Uw goedertierenheid, HEERE, geef ons Uw heil. Ik zal horen, wat 

God, de HEERE, spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen 

van vrede spreken. Halleluja. 

 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 15: 21 – 31 

En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En 

zie, een Kananese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar Hem: Heere, Zoon 

van David, ontferm U over mij! Mijn dochter is ernstig door een demon 

bezeten. Maar Hij antwoordde haar met geen woord. En Zijn discipelen 

kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: Stuur haar weg, want zij roept ons na. 

Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen 

van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor Hem neer en 

zei: Heere, help mij! Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het 

brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Zij zei: Ja, 

Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van 

hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw 

geloof; het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment 

gezond. En Jezus vertrok vandaar en kwam bij de zee van Galilea; en Hij klom 

de berg op en ging daar zitten. En er kwam een grote menigte naar Hem toe en 

zij hadden kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden 

bij zich, en vele anderen. En zij legden ze voor de voeten van Jezus en Hij genas 

hen, zodat de menigte zich verwonderde, toen zij zagen dat zij die niet hadden 

kunnen spreken, konden spreken, de verlamden gezond waren, de kreupelen 

konden lopen en de blinden konden zien; en zij verheerlijkten de God van 

Israël.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 4: 4 – 24 

Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar 

wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in 

Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot 

gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God 

gerechtigheid toerekent, zonder werken: Welzalig zijn zij van wie de 

ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn, welzalig is de 

man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Geldt deze zaligspreking nu 

alleen voor besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? Wij zeggen 

immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Hoe is het 

hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of als een onbesnedene? Niet als 

besnedene, maar als onbesnedene! En hij heeft het teken van de besnijdenis 

ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij 

nog onbesneden was, opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel 

zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden; 

en om een vader te zijn van hen die besneden zijn, voor hen namelijk die niet 

alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof 

van onze vader Abraham dat hij had toen hij nog onbesneden was. Want niet 

door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan dat hij een 

erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. 

Immers, als zij die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud 

geworden en is de belofte tenietgedaan. De wet brengt immers toorn teweeg, 

want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het uit het geloof, 

opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor 

het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat 

wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen, zoals 

geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij 

tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend 

maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn. En hij heeft tegen alles in 

gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, 

overeenkomstig wat gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in 

het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was 

hij was ongeveer honderd jaar oud en dat ook de moederschoot van Sara 
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verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door 

ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was 

er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. 

Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter 

wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van 

ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in Hem 

Die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 2: 7 – 17 

Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het 

begin hebt gehad; dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt 

gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in Hem en in u, want 

de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het 

licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder 

liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. 

Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en 

weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Ik 

schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn 

Naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik 

schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, 

kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem 

kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u 

sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Heb 

de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld 

liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de 

begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, 

is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar 

begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 7:35 – 50 

Die Mozes, die zij afgewezen hadden toen zij zeiden: Wie heeft u tot een leider 

en rechter aangesteld? hém heeft God als leider en verlosser gezonden door de 

hand van de Engel Die aan hem verschenen was in de doornstruik. Deze heeft 

hen uitgeleid, terwijl hij wonderen en tekenen deed in het land Egypte, in de 

Rode Zee en in de woestijn, veertig jaar. Dit is de Mozes die tegen de Israëlieten 

gezegd heeft: De Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw 

broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren. Hij is het die in de woestijn 

tijdens de samenkomst van het volk bij de Engel was Die tot hem sprak op de 

berg Sinaï, en bij onze vaderen, en hij was het die de levende woorden ontving 

om die aan ons door te geven. Onze vaderen wilden hem niet gehoorzamen, 

maar verwierpen hem en keerden in hun hart terug naar Egypte; en zij zeiden 

tegen Aäron: Maak voor ons goden die vóór ons uit zullen gaan, want wat die 

Mozes betreft, die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er 

met hem gebeurd is. En zij maakten in die dagen een kalf en brachten een offer 

aan die afgod, en zij waren verblijd over de werken van hun handen. En God 

keerde Zich af en gaf hen over om het hemelleger te dienen, zoals er geschreven 

is in het boek van de Profeten: Hebt u de veertig jaar in de woestijn ook 

slachtoffers en offers aan Mij gebracht, huis van Israël? Ja, u hebt de tent van 

Moloch meegedragen en de ster van uw god Remfan, de afbeeldingen die u 

gemaakt hebt om ze te aanbidden. Ik zal u daarom wegvoeren, verder dan 

Babylon. Bij onze vaderen in de woestijn was de tent van de getuigenis, zoals 

Hij Die tot Mozes sprak, hem had opgedragen deze te maken overeenkomstig 

de afbeelding die hij gezien had. Ook brachten onze vaderen die, nadat zij hem 

ontvangen hadden, met Jozua in het land dat de heidenen bezaten die God voor 

onze vaderen uit verdreven heeft. Zo bleef het tot de dagen van David toe, die 

genade vond in de ogen van God en verlangde een woonplaats te vinden voor 

de God van Jakob. Maar Salomo bouwde voor Hem een huis. De Allerhoogste 

woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet 

zegt: De hemel is voor Mij een troon en de aarde een voetbank voor Mijn 

voeten. Wat voor huis zult u dan voor Mij bouwen, zegt de Heere, of wat is de 

plaats van Mijn rust? Heeft Mijn hand niet al deze dingen gemaakt? 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (1: 39 - 56) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 85: 11, 12 

Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen 

elkaar. Trouw komt op uit de aarde, gerechtigheid ziet uit de hemel neer. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 1: 39 – 56 

In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad 

van Juda, en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabet. En toen 

Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in 

haar buik; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest, en zij riep met luide 

stem en zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je 

schoot. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar 

mij toe komt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong 

het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want 

wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. En Maria 

zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn 

Zaligmaker, omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. 

Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, want Hij Die 

machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam. En Zijn 

barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen. Hij heeft 

een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in 

de gedachten van hun hart, uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon 

gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd. Hongerigen heeft Hij met goede 

gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen weggezonden. Hij heeft 

het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te 

denken, zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn 

nageslacht, tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar 

en keerde terug naar haar huis.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

$$$  Zondagen Hoofdindex 
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VIERDE ZONDAG VAN DE MAAND Kiahk 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (8: 1 - 3) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 87: 5 

Van Sion wordt gezegd: Man voor man is erin geboren. De Allerhoogste Zelf 

doet haar standhouden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie: alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 8: 1 - 3 

En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en 

er predikte en het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde. En de 

twaalf waren bij Hem, en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten 

genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie zeven 

demonen uitgegaan waren, en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester 

van Herodes, en Susanna en vele anderen, die Hem dienden uit hun eigen 

bezittingen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (3: 28 - 35) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 96: 11 - 13 

Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen, laat de zee bulderen 

met al wat ze bevat; dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen voor 

het aangezicht van de HEERE, want Hij komt, Hij zal de wereld oordelen in 

gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 3: 28 - 35 

Voorwaar, Ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden, 

en de lasteringen die zij ook maar uitgesproken zullen hebben; maar wie 

gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in 

eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. Want zij zeiden: 

Hij heeft een onreine geest. Nu kwamen dan Zijn broers en Zijn moeder; en 

terwijl zij buiten stonden, stuurden zij iemand naar Hem toe om Hem te 

roepen. En de menigte zat om Hem heen; en ze zeiden tegen Hem: Zie, Uw 

moeder en Uw broers daarbuiten zoeken U. En Hij antwoordde hun en zei: Wie 

is Mijn moeder, of wie zijn Mijn broers? En terwijl Hij rondom Zich keek naar 

hen die om Hem heen zaten, zei Hij: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders; want 

wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 9: 6 - 33 

Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël 

voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, 

zijn zij allen kinderen. Maar: Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd 

worden. Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de 

kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord 

van de belofte: Rond deze tijd zal Ik komen, en dan zal Sara een zoon hebben. 

En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebekka, die zwanger was van één 

man, namelijk Izak, onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren 

waren, en niets goeds of kwaads gedaan hadden – opdat het voornemen van 

God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de 

werken, maar uit Hem Die roept – werd tot haar gezegd: De meerdere zal de 

mindere dienen. Zoals geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik 

gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt 

niet! Want Hij zegt tegen Mozes: Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm 
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en zal barmhartig zijn voor wie Ik barmhartig ben. Zo hangt het dan niet af van 

hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt. 

Want de Schrift zegt tegen de farao: Juist hiertoe heb Ik u verwekt: dat Ik in u 

Mijn kracht bewijzen zou, en dat Mijn Naam verkondigd zou worden op de hele 

aarde. Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil. U 

zult dan tegen mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie 

heeft Zijn wil weerstaan? Maar, o mens, wie bent u toch dat u God 

tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft, zeggen: 

Waarom hebt u mij zó gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het 

leem, om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere 

tot een oneervol voorwerp te maken? En is het niet zo dat God, omdat Hij Zijn 

toorn wilde bewijzen en Zijn macht bekendmaken, met veel geduld de 

voorwerpen van Zijn toorn, voor het verderf gereedgemaakt, verdragen heeft? 

En dat met het doel om de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend te maken over 

de voorwerpen van Zijn ontferming, die Hij van tevoren bereid heeft tot 

heerlijkheid? Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de 

Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal NietMijn-

volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde. En het zal zijn dat op de 

plaats waar tegen hen gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij 

kinderen van de levende God genoemd worden. En Jesaja roept over Israël uit: 

Al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het 

overblijfsel zal behouden worden. Want Hij voltooit een zaak en handelt die af 

in gerechtigheid. De Heere immers zal metterdaad Zijn zaak snel afhandelen 

op de aarde. En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft: Als de Heere van de 

hemelse legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij als 

Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest. Wat zullen 

wij dan zeggen? Dit: dat de heidenen, die geen gerechtigheid hebben 

nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, gerechtigheid echter die uit het 

geloof is. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet 

van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit 

geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want zij hebben zich gestoten 

aan de steen des aanstoots, zoals geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen 

des aanstoots en een struikelblok. En: Ieder die in Hem gelooft, zal niet 

beschaamd worden.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

  



Vierde zondag van de maand Kiahk 

 

 

 

91 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 2: 24 - 2: 3 

Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf 

het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. En 

dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. Deze dingen heb 

ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En wat u betreft, de 

zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat 

iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot 

alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft 

onderwezen, zo moet u in Hem blijven. En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, 

opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en 

niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst. Als u weet dat Hij 

rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit Hem 

geboren is. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij 

kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat 

zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet 

geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal 

worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En 

ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 7: 8 - 22 

En Hij gaf hem het verbond van de besnijdenis; en zo verwekte hij Izak en 

besneed hem op de achtste dag, en Izak verwekte en besneed Jakob, en Jakob 

de twaalf aartsvaders. En de aartsvaders, die jaloers waren, verkochten Jozef 

zodat hij naar Egypte gebracht werd. Maar God was met hem en verloste hem 

uit al zijn verdrukkingen, en Hij gaf hem genade en wijsheid tegenover de farao, 

de koning van Egypte; en die stelde hem aan als bestuurder over Egypte en over 

heel zijn huis. Er kwam echter een hongersnood over heel het land Egypte en 
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Kanaän en grote benauwdheid; en onze vaderen vonden geen voedsel. Maar 

toen Jakob hoorde dat er in Egypte koren was, stuurde hij onze vaderen er de 

eerste keer opuit. En bij de tweede keer werd Jozef door zijn broers herkend; 

en de afkomst van Jozef werd bij de farao bekend. En Jozef stuurde hen terug 

en liet zijn vader Jakob halen en heel zijn familie, die uit vijfenzeventig zielen 

bestond. En Jakob kwam in Egypte en hij stierf, hijzelf en onze vaderen, en zij 

werden overgebracht naar Sichem en in het graf gelegd dat Abraham voor een 

geldbedrag van de zonen van Hemor, de vader van Sichem, gekocht had. 

Naarmate echter de tijd van de belofte die God aan Abraham gezworen had, 

naderbij kwam, groeide het volk en nam in aantal toe in Egypte, totdat er een 

andere koning opstond, die Jozef niet gekend had. Die ging listig met ons 

geslacht om en behandelde onze vaderen slecht door hen hun jonge kinderen 

te vondeling te laten leggen, opdat zij zich niet zouden voortplanten. In die tijd 

werd Mozes geboren. Hij was bijzonder mooi. Hij werd drie maanden opgevoed 

in het huis van zijn vader. En toen hij te vondeling gelegd was, nam de dochter 

van de farao hem op in haar huis en voedde hem voor zichzelf op als een zoon. 

En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en was 

machtig in woorden en in daden. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (1: 57 - 80) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 80: 2, 3, 4 

U, Die troont tussen de cherubs, verschijn blinkend! Wek Uw macht op voor de 

ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse en kom ons verlossen. O God, breng 

ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 1: 57 - 80 

De tijd van Elizabet werd vervuld dat zij baren zou, en zij baarde een zoon. En 

haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid 
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bewezen had, en verheugden zich met haar. En het gebeurde op de achtste dag 

dat zij kwamen om het kind te besnijden en zij noemden het Zacharias, naar de 

naam van zijn vader, maar zijn moeder antwoordde en zei: Nee, maar hij zal 

Johannes heten! En ze zeiden tegen haar: Er is niemand in uw familie die die 

naam draagt, en zij gebaarden naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd 

zou worden. En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de 

woorden: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En 

onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt; en hij sprak en 

loofde God. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden, en in heel 

het bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken. En allen die 

het hoorden, namen het ter harte en zeiden: Wat zal er toch van dit kind 

worden? En de hand van de Heere was met hem. En Zacharias, zijn vader, werd 

vervuld met de Heilige Geest en profeteerde: Geprezen zij de Heere, de God van 

Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand 

gebracht. En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis 

van David, Zijn knecht, zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige 

profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van onze 

vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid 

te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan Zijn heilig verbond, de eed die 

Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost 

uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid 

en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een 

profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht 

van de Heere uitgaan om Zijn wegen gereed te maken, en om Zijn volk kennis 

van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden door de innige 

gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte 

naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in 

duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg 

van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef 

in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eerste Zondag van DE MAAND Toeba 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (4: 40 - 44) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 47: 2, 3 

Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide vreugdezang. Want de 

HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de hele 

aarde. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 4: 40 - 44 

Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen 

gekweld, deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en 

genas hen. Ook gingen er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden: 

U bent de Christus, de Zoon van God! Maar Hij bestrafte hen en liet hun niet 

toe te spreken, omdat zij wisten dat Hij de Christus was. Toen het dag geworden 

was, ging Hij naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats. De menigten 

zochten Hem en kwamen bij Hem en probeerden Hem tegen te houden, opdat 

Hij niet van hen weg zou gaan. Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere 

steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor 

ben Ik uitgezonden. En Hij predikte in de synagogen van Galilea.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (4: 31 - 37) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 93: 1, 2 

De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en heeft 

Zichzelf omgord met macht. Vast staat Uw troon, van oudsher, U bent van 

eeuwigheid. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 4: 31 - 37 

En Hij daalde af naar Kapernaüm, een stad in Galilea, en onderwees hen op de 

sabbatdagen. En zij stonden versteld van Zijn onderricht, want Zijn woord was 

met gezag. En in de synagoge was een man die een geest van een onreine demon 

had, en die riep met luide stem: Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus 

de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet wie U 

bent, namelijk de Heilige van God. Maar Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga 

uit hem weg! En de demon ging uit hem weg, nadat hij hem in het midden 

geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te bezorgen. En zij werden 

allen erg verbaasd. Zij spraken met elkaar en zeiden: Wat is dit voor woord, dat 

Hij met gezag en kracht de onreine geesten bevel geeft en zij weggaan? En de 

roep over Hem verspreidde zich naar elke plaats in de omgeving. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 15: 4 - 19 

Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder 

geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de 

Schriften de hoop zouden behouden. En de God van de volharding en van de 

vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming 

met Christus Jezus, opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van 

onze Heere Jezus Christus verheerlijkt. Daarom, aanvaard elkaar zoals ook 

Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. En ik zeg dat Jezus 

Christus een Dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de waarheid 

van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen, en opdat de heidenen 

God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat: 

Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen. En verder 

zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen, met Zijn volk! En verder: Loof de Heere, alle 

heidenvolken, en prijs Hem, alle volken! En verder zegt Jesaja: De wortel van 

Isaï zal er zijn en Hij Die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, 

op Hem zullen de heidenen hopen. De God nu van de hoop moge u vervullen 

met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de 

hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Nu ben ik ervan overtuigd, mijn 

broeders ook ikzelf met het oog op u dat u zelf ook vol bent van goedheid, 

vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. Maar ik heb u ten 

dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, als om u hieraan te 

herinneren, vanwege de genade die mij door God gegeven is, om een dienaar 

van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het Evangelie van God als een 

priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, 

geheiligd door de Heilige Geest. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de 

dingen die God aangaan. Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus 

niet door mij teweeggebracht heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te 

brengen, in woord en daad, door de kracht van tekenen en wonderen en door 

de kracht van de Geest van God.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen.   
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 3: 1 - 11 

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van 

God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet 

kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard 

wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij 

Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze 

hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is. Ieder die de zonde doet, doet 

ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat Hij 

geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet. 

Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien 

en heeft Hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de 

rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is. Wie de zonde 

doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon 

van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder 

die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij 

kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van 

God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid 

niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft. Want 

dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten 

liefhebben.  Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. 

De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet 

blijft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 14: 24 - 15: 3 

En na Pisidië doorgereisd te hebben, kwamen zij in Pamfylië. En toen zij in 

Perge het Woord gesproken hadden, kwamen zij naar Attalia. En daarvandaan 

voeren zij naar Antiochië, waar zij aan de genade van God opgedragen waren 

voor het werk dat zij volbracht hadden. Toen zij daar aangekomen waren, 

riepen zij de gemeente bijeen en deden er verslag van wat voor grote dingen 

God met hen gedaan had, en dat Hij voor de heidenen de deur van het geloof 
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geopend had. En zij verbleven daar geen korte tijd met de discipelen. En enigen 

die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders: Als u niet besneden wordt 

volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Toen er dan van de 

kant van Paulus en Barnabas een niet geringe tegenstand en woordenstrijd 

tegen hen ontstond, bepaalden zij dat Paulus en Barnabas en enkele anderen 

uit hen in verband met dit geschilpunt naar de apostelen en ouderlingen in 

Jeruzalem zouden gaan. Nadat zij dan door de gemeente uitgeleide gedaan 

waren, reisden zij door Fenicië en Samaria en vertelden over de bekering van 

de heidenen, en zij bezorgden al de broeders grote blijdschap.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (2: 13 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 98: 2, 3 

De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt en Zijn gerechtigheid geopenbaard 

voor de heidenvolken. Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid voor Jakob 

en trouw voor het huis van Israël. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 2: 13 - 23 

Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een 

droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht 

naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind 

zoeken om Het om te brengen. Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder 

in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood 

van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de 

profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat 

hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten 

op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat 

gebied waren, van twee jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd 

die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken 
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is door de profeet Jeremia: Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer 

en veel gekerm; Rachel huilde over haar kinderen, en wilde niet vertroost 

worden, omdat zij er niet meer zijn. Toen Herodes gestorven was, zie, een engel 

van de Heere verschijnt Jozef in een droom, in Egypte, en zegt: Sta op, neem 

het Kind en Zijn moeder met u mee, en ga naar het land Israël, want zij die het 

Kind naar het leven stonden, zijn gestorven. Hij stond dan op, nam het Kind en 

Zijn moeder met zich mee, en kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde 

dat Archelaüs in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, was hij 

bevreesd daarheen te gaan. Maar nadat zij door een aanwijzing van God in een 

droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied van Galilea. En toen 

hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, zodat 

vervuld werd wat door de profeten gezegd is: dat Hij Nazarener genoemd zal 

worden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Tweede ZONDAG VAN DE MAAND Toeba 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (14: 22 - 36) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 98: 3, 9 

Alle einden der aarde hebben gezien het heil van onze God. Hij zal de wereld 

oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 14: 22 - 36 

En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te 

varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen. En toen Hij de 

menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. 

Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen. Het schip was al midden 

op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. 

Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En 

toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en 

zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak 

Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd. Petrus 

antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het 

water naar U toe te komen. Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep 

op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd 

hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij! Jezus stak 

meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom 

hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind 

liggen. Zij die in het schip waren, kwamen Hem aanbidden en zeiden: 

Werkelijk, U bent de Zoon van God! En toen zij overgevaren waren, kwamen 

zij in het land Gennesaret. En toen de mannen van die plaats Hem herkenden, 

stuurden ze bericht rond in heel die streek en brachten allen bij Hem die er 

slecht aan toe waren; en zij smeekten Hem alleen maar de zoom van Zijn 

bovenkleed te mogen aanraken. En allen die Hem aanraakten, werden gezond.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (3: 7 - 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 97: 1, 2 

De HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen en vele kustlanden zich 

verblijden. Wolken en donkerheid zijn rondom Hem, gerechtigheid en recht 

zijn het fundament van Zijn troon. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 3: 7 - 12 

En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de zee; en Hem volgde een grote 

menigte uit Galilea en uit Judea, en uit Jeruzalem en uit Idumea en van over 

de Jordaan; ook een grote menigte uit de omgeving van Tyrus en Sidon, die 

gehoord had wat voor grote dingen Hij deed, kwam naar Hem toe. En Hij zei 

tegen Zijn discipelen dat er steeds een scheepje bij Hem moest blijven vanwege 

de menigte, opdat ze Hem niet verdringen zouden. Want Hij had er velen 

genezen, zodat allen die aandoeningen hadden, op Hem aandrongen om Hem 

te kunnen aanraken. En telkens wanneer de onreine geesten Hem zagen, vielen 

zij voor Hem neer en riepen: U bent de Zoon van God! En Hij gebood hun 

streng en met klem dat zij niet bekend zouden maken wie Hij was. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Galaten, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Gal 5: 2 - 10 

Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal 

zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij 

verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt, u die 

door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade 
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gevallen. Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de 

gerechtigheid. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige 

kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde 

werkzaam is. U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven 

gehoorzamen? Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept. Een 

beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat u 

niet anders gezind zult zijn; maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel 

dragen, wie hij ook is.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 3: 18 - 24 

Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, 

maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid 

zijn, en zo zullen wij ons hart voor Hem geruststellen. Want als ons hart ons 

veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen. Geliefden! Als 

ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; 

en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden 

in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. En dit is Zijn gebod: dat wij 

geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, 

zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft 

in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan 

de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 15: 22 - 29 

Toen dacht het de apostelen en de ouderlingen met heel de gemeente goed, 

enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas mee te 

sturen naar Antiochië: Judas, ook Barsabas geheten, en Silas, leidinggevende 

mannen onder de broeders. En zij schreven door hun dienst het volgende: De 

apostelen, de ouderlingen en de broeders groeten de broeders uit de heidenen 

die in Antiochië, Syrië en Cilicië zijn. Wij hebben gehoord dat sommigen die bij 

ons vandaan zijn gekomen, u met woorden in verwarring hebben gebracht en 

uw zielen hebben verontrust door te zeggen dat u besneden moet worden en de 

wet moet onderhouden. Wij hadden hun daar geen opdracht toe gegeven. 

Daarom heeft het ons, nadat wij het eens geworden waren, goedgedacht enige 

mannen te kiezen en naar u toe te sturen met onze geliefden, Barnabas en 

Paulus, mensen die hun leven over hebben voor de Naam van onze Heere Jezus 

Christus. Daarom hebben wij Judas en Silas gestuurd, die hetzelfde ook 

mondeling zullen meedelen. Want het heeft de Heilige Geest en ons 

goedgedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: dat 

u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. 

Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (11: 27 - 36) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 84: 12, 8 ; 65: 3 

De HEERE zal genade en eer geven. Zij gaan voort van kracht tot kracht. U 

hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 11: 27 - 36 

Het gebeurde, toen Hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de menigte haar 

stem verhief en tegen Hem zei: Zalig is de schoot die U gedragen heeft, en zijn 

de borsten waaraan U gezogen hebt! Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het 

Woord van God horen en het bewaren. Toen de menigte te hoop liep, begon Hij 

te zeggen: Dit geslacht is een verdorven geslacht; het verlangt een teken, maar 

het zal geen teken gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Want 

zoals Jona voor de inwoners van Nineve een teken geweest is, zo zal ook de 

Zoon des mensen het zijn voor dit geslacht. De koningin van het Zuiden zal in 

het oordeel samen met de mannen van dit geslacht opstaan en hen veroordelen, 

want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te 

horen en zie, meer dan Salomo is hier! De mannen van Nineve zullen in het 

oordeel samen met dit geslacht opstaan en het veroordelen, want zij hebben 

zich bekeerd op de prediking van Jona, en zie, meer dan Jona is hier! Niemand 

die een lamp aansteekt, zet die in het verborgene, en ook niet onder de 

korenmaat, maar op de standaard, opdat zij die binnenkomen, het licht kunnen 

zien. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog oprecht is, is 

ook heel uw lichaam verlicht; maar als het kwaadaardig is, is ook heel uw 

lichaam duister. Zie er dus op toe, dat het licht dat in u is, geen duisternis is. 

Als dus uw lichaam helemaal licht is, en geen enkel deel ervan duister is, zal het 

net zo geheel licht zijn als wanneer de lamp het met zijn schijnsel verlicht.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

$$$ 
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Derde ZONDAG VAN DE MAAND Toeba 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Johannes (5: 1 - 18) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 77: 19, 20 

De bliksemflitsen verlichtten de wereld, de aarde sidderde en beefde. Uw weg 

was door de zee, Uw pad door grote wateren. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 5: 1 - 18 

Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in 

Jeruzalem bij de Schaapspoort een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda 

wordt genoemd, met vijf zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van 

zieken, blinden, kreupelen en verlamden, die wachtten op de beroering van het 

water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht 

het water in beweging; wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het 

water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. En daar was een man die al 

achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al 

lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u gezond worden? De zieke 

antwoordde Hem: Heere, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen 

wanneer het water in beroering gebracht wordt; en terwijl ik kom, daalt een 

ander vóór mij af. Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. 

En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen. En het was 

sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was: Het is 

sabbat, het is u niet geoorloofd de ligmat te dragen. Hij antwoordde hun: Die 

mij gezond gemaakt heeft, Die heeft tegen mij gezegd: Neem uw ligmat op en 

ga lopen. Zij vroegen hem dan: Wie is de Mens Die u gezegd heeft: Neem uw 

ligmat op en ga lopen? En die genezen was, wist niet Wie het was, want Jezus 

had Zich ongemerkt verwijderd omdat er een menigte was op die plaats. 

Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem: Zie, u bent gezond 

geworden, zondig niet meer opdat u niet iets ergers overkomt. De man ging weg 

en berichtte de Joden dat het Jezus was Die hem gezond gemaakt had. En 
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daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij Hem te doden, omdat Hij 

deze dingen op de sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt 

tot nu toe en Ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem 

te doden, omdat Hij niet alleen het gebod van de sabbat brak, maar ook zei dat 

God Zijn eigen Vader was, en daarmee Zichzelf aan God gelijk maakte.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Johannes (3: 1 - 21) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 97: 6, 4 

De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid en alle volken zien Zijn heerlijkheid. 

Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld, de aarde ziet ze en beeft. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 3: 1 - 21 

En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van 

de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten 

dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen 

die U doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij 

het Koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens 

geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de 

schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en 

Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees 

geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet 

dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. De wind waait 

waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt 

en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. 

Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren? 

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze 

dingen niet? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en 
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getuigen van wat Wij gezien hebben, en toch neemt u Ons getuigenis niet aan. 

Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik 

hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij 

Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel 

is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des 

mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, 

maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren 

gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door 

Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar 

wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van 

de eniggeboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld 

gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, 

want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en 

komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie 

de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat 

zij in God gedaan zijn. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 10: 19 - 39 

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom 

door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons 

heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een 

grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met 

een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is 

van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij 

de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd 

heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde 

en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het 

bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als 

u de grote dag ziet naderen. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij 
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de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de 

zonden meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel 

en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet 

van Mozes tenietgedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid, op het 

woord van twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij 

waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het 

verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van de 

genade gesmaad heeft? Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij komt 

de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder: De Heere zal 

Zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. 

Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd 

in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen 

tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u het lot van hen die zo 

behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij, in mijn boeien, 

en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de 

wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. 

Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich 

meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de 

wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want: Nog een heel 

korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige 

zal uit het geloof leven, en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen 

behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het 

verderf gaan, maar mensen die geloven, tot behoud van hun ziel. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 4: 11 - 21 

Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand 

heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde 

in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in 

ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en 

getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. 

Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. En 

wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en 

wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. Hierin is de liefde bij ons 
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volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het 

oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen 

vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf 

in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij 

ons eerst liefhad. Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder 

haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, 

hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij 

van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 2: 38 - 45 

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de 

Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van 

de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en 

voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. En 

met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan 

met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! Zij nu die zijn 

woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend 

zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volhardden in de leer 

van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de 

gebeden. En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en 

tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden, waren bijeen en 

hadden alle dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun bezittingen en 

eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (3: 22 - 36) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 66: 12, 8 

Wij waren in het vuur en in het water gekomen, maar U hebt ons uitgeleid naar 

de overvloed. Loof, volken, onze God; laat het geluid van Zijn roem horen. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 3: 22 - 36 

Daarna ging Jezus met Zijn discipelen naar het Judese land en verbleef daar 

met hen en doopte. Maar ook Johannes doopte in Enon bij Salim, omdat daar 

veel water was; en de mensen kwamen daar en werden gedoopt, want Johannes 

was nog niet in de gevangenis geworpen. Er ontstond dan een woordenstrijd 

vanuit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En zij 

gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: Rabbi, Hij Die bij u was aan de 

overkant van de Jordaan, van Wie u getuigenis gaf, zie, Hij doopt en allen 

komen bij Hem. Johannes antwoordde en zei: Een mens kan niets aannemen, 

als het hem niet uit de hemel gegeven is. U bent zelf mijn getuigen dat ik gezegd 

heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem heen uitgezonden. Wie de 

bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat 

en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze 

blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer worden, ik echter 

minder. Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde 

en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. En wat Hij gezien 

en gehoord heeft, dat getuigt Hij, en Zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie 

Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God 

waarachtig is. Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, 

want God geeft Hem de Geest zonder maat. De Vader heeft de Zoon lief en heeft 

alle dingen in Zijn hand gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, 

maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van 

God blijft op hem. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

$$$ 
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Vierde ZONDAG VAN DE MAAND Toeba 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Johannes (5: 31 - 46) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 78: 20, 23 

Hij heeft de rots geslagen, zodat er water uitvloeide en er beken overvloedig 

uitstroo-mden. Hij gebood de wolken daarboven en opende de deuren van de 

hemel. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 5: 31 - 46 

Als Ik van Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis niet waar. Er is een Ander Die van 

Mij getuigt, en Ik weet dat het getuigenis dat Hij van Mij getuigt waar is. U hebt 

mensen naar Johannes gestuurd, en hij heeft van de waarheid getuigd. Ik grijp 

echter niet naar het getuigenis van een mens, maar dit zeg Ik opdat u behouden 

wordt. Hij was de brandende en lichtgevende lamp, en u hebt u voor een korte 

tijd in zijn licht willen verheugen. Maar Ik heb een getuigenis dat groter is dan 

dat van Johannes, want de werken die de Vader Mij gegeven heeft om die te 

volbrengen, juist die werken die Ik doe, getuigen van Mij dat de Vader Mij 

gezonden heeft. En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij 

getuigd. U hebt Zijn stem nooit gehoord, en ook Zijn gedaante niet gezien. En 

Zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u Hem niet gelooft Die Hij gezonden 

heeft. U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te 

hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. En toch wilt u niet tot Mij komen 

opdat u leven hebt. Eer van mensen neem Ik niet aan, maar Ik ken u: u bezit 

zelf de liefde van God niet. Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u 

neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u 

aannemen. Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de 

enige God niet zoekt? Denk niet dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; die u 

aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes 

geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (6: 47 - 58) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 80: 20, 19 

HEERE, God van de legermachten, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, 

dan zullen wij verlost worden. Dan zullen wij ons niet van U afkeren; behoud 

ons in het leven, dan zullen wij Uw Naam aanroepen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 6: 47 - 58 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het 

Brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij 

zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens 

daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel 

neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het 

brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de 

wereld. De Joden dan redetwistten met elkaar en zeiden: Hoe kan Hij ons Zijn 

vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als 

u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u 

geen leven in uzelf. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, 

en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is het ware 

voedsel en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, 

blijft in Mij en Ik in hem. Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef 

door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood dat uit de 

hemel neergedaald is; niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en 

gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 11: 13 - 36 

Want tegen u, de heidenen, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de heidenen 

ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten 

wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te 

behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat 

betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de 

eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook, en als de wortel heilig is, dan de 

takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde 

olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de 

wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de 

takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult 

dan zeggen: De takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. 

Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk 

van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, 

dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart. Zie dan de goedertierenheid en de 

strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter 

goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u 

afgehouwen worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt 

worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouwen 

bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de 

tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken 

zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Want ik wil niet, broeders, dat u 

geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat 

er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de 

heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven 

staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van 

Jakob. En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal 

wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, 

maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Want de 

genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers 

voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door 

hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook 

zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want 
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God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te 

ontfermen. O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, 

hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want 

wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? 

Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want 

uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot 

in eeuwigheid. Amen.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 5: 9 - 21 

Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is 

groter; want dit is het getuigenis van God dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. 

Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet 

gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het 

getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, 

namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn 

Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft 

het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van 

de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft 

in de Naam van de Zoon van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben 

in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar 

Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten 

wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen. Als 

iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot 

God bidden, en Hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen 

tot de dood. Er is een zonde tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij moet 

bidden. Elke ongerechtigheid is zonde; en er is zonde die niet tot de dood leidt. 

Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God 

geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat 

wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Maar wij weten dat de 

Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de 

Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn 
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Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Lieve 

kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 11: 2 - 18 

En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis 

waren, hem en zeiden: U bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn, 

en u hebt met hen gegeten. Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te 

zetten en zei: Ik was in de stad Joppe aan het bidden en zag in geestvervoering 

een visioen: een bepaald voorwerp daalde neer, dat leek op een groot linnen 

laken, dat aan de vier hoeken neergelaten werd uit de hemel, en het kwam tot 

dicht bij mij. En toen ik hierop mijn ogen gericht hield en het aandachtig 

bekeek, zag ik de viervoetige dieren van de aarde, en de wilde en de kruipende 

dieren, en de vogels in de lucht. En ik hoorde een stem, die tegen mij zei: Sta 

op, Petrus, slacht en eet. Maar ik zei: Beslist niet, Heere, want nooit is er iets 

wat onheilig of onrein is, mijn mond binnengegaan. Maar de stem antwoordde 

mij voor de tweede keer uit de hemel: Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor 

onheilig houden. Dit gebeurde tot driemaal toe; en alles werd weer opgetrokken 

in de hemel. En zie, ogenblikkelijk daarna stonden er drie mannen, die vanuit 

Caesarea naar mij toe gestuurd waren, voor het huis waarin ik was. En de Geest 

zei tegen mij dat ik met hen mee moest gaan en niet moest twijfelen. En met 

mij gingen ook deze zes broeders mee en wij zijn het huis van de man 

binnengegaan. En hij berichtte ons hoe hij een engel gezien had, die in zijn huis 

stond en tegen hem zei: Stuur mannen naar Joppe en ontbied Simon die ook 

Petrus genoemd wordt. Die zal woorden tot u spreken waardoor u zalig zult 

worden en heel uw huis. En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op 

hen, evenals op ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord van de Heere, 

hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest 

gedoopt worden. Als God dan aan hen dezelfde gave gegeven heeft als aan ons 

die in de Heere Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij machte zou 

zijn God tegen te houden? En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld, en 
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zij verheerlijkten God en zeiden: Zo heeft God dus ook aan de heidenen de 

bekering gegeven die tot het leven leidt. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (9: 1 - 38) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 36: 10, 11 

Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht. Strek Uw 

goedertierenheid uit over wie U kennen, en Uw gerechtigheid over de 

oprechten van hart. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 9: 1 - 38 

En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af. En Zijn 

discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij 

blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn 

ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem 

geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden 

heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang Ik 

in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld. Nadat Hij dit gezegd had, spuwde 

Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van 

de blinde, en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam (wat 

vertaald wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende 

terug. De buren dan en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden: Is 

deze het niet die zat te bedelen? Anderen zeiden: Hij is het; en weer anderen: Hij 

lijkt op hem. Hij zei: Ik ben het. Zij dan zeiden tegen hem: Hoe zijn uw ogen 

geopend? Hij antwoordde en zei: Een Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, 

bestreek mijn ogen en zei tegen mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. 

En ik ging weg, waste mij en werd ziende. Zij dan zeiden tegen hem: Waar is Hij? 

Hij zei: Ik weet het niet. Zij brachten hem die eerder blind was, naar de Farizeeën. 

En het was sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Opnieuw 
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vroegen nu ook de Farizeeën hem hoe hij ziende geworden was. En hij zei tegen 

hen: Hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij, en ik zie. Sommigen dan van de 

Farizeeën zeiden: Deze Mens is niet van God, want Hij neemt de sabbat niet in 

acht. Anderen zeiden: Hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was 

verdeeldheid onder hen. Zij zeiden opnieuw tegen de blinde: U dan, wat zegt u van 

Hem, omdat Hij uw ogen geopend heeft? En hij zei: Hij is een Profeet. De Joden 

dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden, 

totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende geworden was. En zij 

vroegen hun: Is dit uw zoon, van wie u zegt dat hij blindgeboren is? Hoe kan hij 

dan nu zien? Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: Wij weten dat dit onze zoon 

is en dat hij blindgeboren is, maar hoe hij nu ziet, weten wij niet, of wie zijn ogen 

geopend heeft, weten wij niet. Hij is volwassen, vraag het hemzelf, hij zal voor 

zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders omdat zij bevreesd waren voor de Joden; 

want de Joden waren al overeengekomen dat, als iemand zou belijden dat Hij de 

Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden. Daarom zeiden zijn 

ouders: Hij is volwassen, vraag het hemzelf. Zij dan riepen voor de tweede keer de 

man die blind geweest was, en zeiden tegen hem: Geef God de eer, wij weten dat 

deze Mens een zondaar is. Hij dan antwoordde en zei: Of Hij een zondaar is, weet 

ik niet; één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En zij zeiden opnieuw tegen 

hem: Wat heeft Hij met u gedaan? Hoe heeft Hij uw ogen geopend? Hij 

antwoordde hun: Ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd; waarom wilt 

u het nog eens horen? Wilt u soms ook Zijn discipelen worden? Zij dan scholden 

hem uit en zeiden: U bent een discipel van Hem, maar wij zijn discipelen van 

Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van Deze weten wij 

niet waar Hij vandaan komt. De man antwoordde en zei tegen hen: Er is toch iets 

wonderlijks in dat u niet weet waar Hij vandaan komt en dat Hij toch mijn ogen 

geopend heeft. Wij weten toch dat God niet naar zondaars luistert, maar als 

iemand godvrezend is en Zijn wil doet, naar hem hoort Hij. Door de eeuwen heen 

is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft. Als 

Deze niet van God was, zou Hij niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden 

tegen hem: U bent geheel in zonden geboren, en onderwijst u ons? En zij wierpen 

hem de synagoge uit. Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden, 

en toen Hij hem gevonden had, zei Hij tegen hem: Gelooft u in de Zoon van God? 

Hij antwoordde en zei: Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven? En Jezus 

zei tegen hem: Die u gezien hebt én Die met u spreekt, Die is het. En hij zei: Ik 

geloof, Heere! En hij aanbad Hem. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

$$$ 
  

Zondagen Hoofdindex 
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Eerste ZONDAG VAN DE MAAND AMSHIER 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Johannes (6: 15 - 21) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 82: 8, 6 

Sta op, o God, oordeel de aarde, want Ú bezit alle volken. Ík heb wel gezegd: U 
bent goden, u bent allen zonen van de Allerhoogste. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 6: 15 - 21 

Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden 

nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij 

Zelf alleen. En toen het avond werd, daalden Zijn discipelen af naar de zee. En 

toen zij in het schip gegaan waren, staken zij de zee over naar Kapernaüm. En 

het was al donker geworden en Jezus was nog niet naar hen toe gekomen. En 

de zee werd onstuimig, want er waaide een harde wind. En toen zij ongeveer 

vijfentwintig of dertig stadiën geroeid hadden, zagen zij Jezus op de zee lopen 

en dicht bij het schip komen, en zij werden bevreesd. Maar Hij zei tegen hen: 

Ik ben het, wees niet bevreesd. Zij wilden Hem dan in het schip nemen, en 

meteen bereikte het schip het land waar zij naartoe voeren.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Johannes (8: 51 - 59) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 119: 105, 135 

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Doe Uw 

aangezicht lichten over Uw dienaar, en leer mij Uw verordeningen. Halleluja.  
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 8: 51 - 59 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, 

zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. De Joden dan zeiden tegen 

Hem: Nu weten wij zeker dat U door een demon bezeten bent. Abraham is 

gestorven en de profeten, en zegt U: Als iemand Mijn woord in acht genomen 

heeft, zal hij beslist de dood niet proeven tot in eeuwigheid? U bent toch niet 

meer dan onze vader Abraham, die ook gestorven is? Ook de profeten zijn 

gestorven. Voor wie geeft U Zichzelf uit? Jezus antwoordde: Als Ik Mijzelf eer, 

betekent Mijn eer niets; Mijn Vader is het Die Mij eert, van Wie u zegt dat Hij 

uw God is. En u kent Hem niet, maar Ik ken Hem; en als Ik zeg dat Ik Hem niet 

ken, ben Ik, net als u, een leugenaar. Maar Ik ken Hem en neem Zijn woord in 

acht. Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou zien, 

en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. De Joden dan zeiden tegen Hem: 

U bent nog geen vijftig jaar en hebt U Abraham gezien? Jezus zei tegen hen: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik. Zij namen 

dan stenen op om ze op Hem te werpen. Maar Jezus verborg Zich en ging de 

tempel uit; Hij ging midden tussen hen door en zo ging Hij weg. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 5: 11 - 6: 11 

Terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een 

hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een 

rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Het is toch niet aan mij om hen die 

buiten zijn te oordelen? Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn? 

Maar hen die buiten zijn, oordeelt God. En doe de kwaaddoener uit uw midden 

weg. Durft iemand van u, die een geschil heeft met een ander, zijn recht te 

zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Weet u niet dat de 

heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, 
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zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u 

niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? 

Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de 

gemeente niet in aanzien zijn. Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u 

niemand die wijs is, zelfs niet één, die in staat zou zijn een oordeel te vellen in 

een geschil tussen zijn broeders? Integendeel, de ene broeder spant tegen de 

andere broeder een rechtszaak aan, en dat voor ongelovigen. Dan is er al 

volledig sprake van verlies onder u, dat u onder elkaar rechtszaken hebt. 

Waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? 

U echter doet onrecht en benadeelt, en dat nog wel aan broeders! Of weet u niet 

dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! 

Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die 

met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers 

zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel 

geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent 

gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze 

God.  De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Pet 3: 14 - 18 

Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en 

smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld 

van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de 

wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, 

wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die 

moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen 

verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften. U dan, geliefden, 

omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling 

van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar 

groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. 

Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen.  
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 9: 3 - 9 

En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En 

plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel, en toen hij op de grond 

gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom 

vervolgt u Mij? En hij zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, 

Die u vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan. En 

hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? En de Heere zei 

tegen hem: Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet 

doen. En de mannen die met hem meereisden, stonden sprakeloos, want zij 

hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond; 

en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand 

en brachten hem naar Damascus. En gedurende drie dagen kon hij niet zien, 

en at en dronk hij niet.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (6: 22 - 27) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 96: 6, 4 

Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht, macht en luister in Zijn heiligdom. 

Want de HEERE is groot en zeer te prijzen, Hij is ontzagwekkend boven alle 

goden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 6: 22 - 27 

De volgende dag zag de menigte, die aan de overkant van de zee stond, dat daar 

geen ander scheepje was dan dat ene waar Zijn discipelen in gegaan waren, en 
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dat Jezus met Zijn discipelen niet in het scheepje gegaan was, maar dat Zijn 

discipelen alleen weggevaren waren. Maar er kwamen andere scheepjes van 

Tiberias, dicht bij de plaats waar zij het brood gegeten hadden nadat de Heere 

gedankt had. Toen de menigte nu zag dat Jezus daar niet was, en ook Zijn 

discipelen niet, gingen zij zelf ook in de schepen en kwamen in Kapernaüm om 

Jezus te zoeken. En toen zij Hem gevonden hadden aan de overkant van de zee, 

zeiden zij tegen Hem: Rabbi, wanneer bent U hier gekomen? Jezus antwoordde 

hun en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: U zoekt Mij, niet omdat u tekenen 

gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk 

niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het 

eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de 

Vader verzegeld.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 
 

$$$ 
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Tweede ZONDAG VAN DE MAAND Amshier 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Johannes (4: 46 - 53) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 15: 1, 2 

HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg? Hij 

die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid 

spreekt. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 4: 46 - 53 

En er was een zekere koninklijke hoveling, wiens zoon ziek lag in Kapernaüm. 

Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, ging hij naar 

Hem toe en vroeg Hem te komen en zijn zoon gezond te maken, want hij lag op 

sterven. Jezus dan zei tegen hem: Als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u 

beslist niet geloven. De koninklijke hoveling zei tegen Hem: Heere, kom 

voordat mijn kind sterft. Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw zoon leeft. En de 

man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei, en ging heen. En reeds terwijl 

hij afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet en berichtten hem: Uw kind 

leeft! Hij informeerde dan bij hen naar het uur waarop de beterschap was 

ingetreden. En zij zeiden tegen hem: Gisteren op het zevende uur is de koorts 

van hem geweken. De vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus 

tegen hem gezegd had: Uw zoon leeft. En hij geloofde, hijzelf en zijn hele huis.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (3: 17 - 21) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 24: 3, 4 

Wie zal de berg van de HEERE beklimmen? Wie zal staan in Zijn heilige plaats? 

De rein is van handen en zuiver van hart. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 3: 17 - 21 

Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou 

veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in 

Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, 

omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. En 

dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben 

de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. 

Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn 

werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, 

opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 7: 1 - 17 

Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de 

allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet, toen die terugkeerde na het 

verslaan van de koningen, en zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles 

het tiende deel. In de eerste plaats was hij aldus de vertaling van zijn naam 

koning van de gerechtigheid en verder was hij ook koning van Salem, dat is 

koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij 
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geen begin van dagen en ook geen levenseinde, maar aan de Zoon van God 

gelijkgemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester. Merk nu op hoe groot hij 

geweest is, iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de 

buit gegeven heeft. Diegenen uit de zonen van Levi die het priesterschap 

ontvangen, hebben wel volgens de wet de opdracht om tienden te nemen van 

het volk, dat is van hun broeders, hoewel die ook uit het lichaam van Abraham 

voortgekomen zijn. Hij echter, die niet van hen afstamt, heeft van Abraham 

tienden genomen, en hij heeft hem gezegend die de beloften gekregen had. Nu 

is het ontegenzeglijk zo dat wat minder is, gezegend wordt door wat meer is. 

En hier nemen sterfelijke mensen tienden, maar daar nam iemand ze van wie 

getuigd wordt dat hij leeft. En om zo te zeggen ook Levi, die tienden neemt, 

heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in het lichaam van zijn 

vader, toen Melchizedek hem tegemoetging. Als dan door het Levitische 

priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden want onder dit 

priesterschap had het volk de wet ontvangen waarom was het dan nog nodig 

dat er een andere Priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, Eén 

van Wie niet gezegd kan worden dat Hij naar de ordening van Aäron was? Als 

het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een 

verandering van de wet plaats. Want Hij van Wie deze dingen gezegd worden, 

behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst 

begeven heeft. Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, 

over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. En 

dit wordt nog veel duidelijker, als er naar het evenbeeld van Melchizedek een 

andere Priester opstaat, Die dat niet geworden is op grond van een wettelijk 

voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Hij 

getuigt immers: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van 

Melchizedek.  De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Joh 1: 1 - 13 

De ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen, die ik in 

waarheid liefheb en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren 

kennen omwille van de waarheid, die in ons blijft en met ons zal zijn tot in 

eeuwigheid: genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van God de Vader 

en van de Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. 
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Ik heb mij er zeer over verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die 

in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de 

Vader ontvangen hebben. En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw 

gebod schrijf, maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben: laten wij elkaar 

liefhebben. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het 

gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen. Want 

er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus 

Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Let op 

uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon 

mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die 

heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de 

Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis 

en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte 

werken. Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wilde ik dat niet doen met papier 

en inkt; maar ik hoop naar u toe te komen en van mond tot mond met u te 

spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn. U groeten de kinderen van 

uw zuster, de uitverkorene.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 18: 9 - 21 

En de Heere zei 's nachts door een visioen tegen Paulus: Wees niet bevreesd, 

maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u 

slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad. En hij verbleef 

daar een jaar en zes maanden en gaf in hun midden onderwijs in het Woord 

van God. Maar toen Gallio stadhouder van Achaje was, stonden de Joden 

eensgezind tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel. Zij zeiden: 

Deze man haalt de mensen over om God te dienen in strijd met de wet. Maar 

toen Paulus zijn mond wilde openen, zei Gallio tegen de Joden: Als er een of 

ander onrecht of een misdrijf begaan was, o Joden, dan zou ik u met reden 

verdragen; maar als er een geschilpunt is over een woord, over namen en over 

de wet die onder u geldt, dan moet u het zelf maar zien; want ik wil over deze 

dingen geen rechter zijn. En hij joeg hen van de rechterstoel weg. Toen grepen 
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alle Grieken Sosthenes, het hoofd van de synagoge, en sloegen hem vóór de 

rechterstoel. Gallio trok zich echter niets van deze dingen aan. En toen Paulus 

er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broeders en vertrok 

vandaar per schip, in gezelschap van Priscilla en Aquila, naar Syrië, nadat hij 

zijn hoofd in Kenchreeën kaalgeschoren had. Hij had namelijk een gelofte 

gedaan. En hij kwam in Efeze aan en liet hen daar achter; maar zelf ging hij de 

synagoge binnen en ging in gesprek met de Joden. En toen zij hem vroegen 

langere tijd bij hen te blijven, stemde hij daar niet in toe. Maar hij nam afscheid 

van hen en zei: ik zal bij u terugkeren, als God het wil.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (6: 5 - 14) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 96: 7, 8, 9 

Geef de HEERE, geslachten van de volken, geef de HEERE eer en macht. Geef 

de HEERE de eer van Zijn Naam, breng offers en kom in Zijn voorhoven. Buig 

u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 6: 5 - 14 

Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar Hem toe 

kwam, zei Hij tegen Filippus: Waar zullen wij broden kopen, opdat deze 

mensen kunnen eten? (Maar dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want Hij 

wist Zelf wat Hij zou gaan doen.) Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd 

penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou 

kunnen krijgen. Een van Zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, 

zei tegen Hem: Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft, 

maar wat betekenen die voor zovelen? En Jezus zei: Laat de mensen gaan 

zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer 

vijfduizend in getal. En Jezus nam de broden, en nadat Hij gedankt had, deelde 

Hij ze uit aan de discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten; op dezelfde 
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manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd 

waren, zei Hij tegen Zijn discipelen: Verzamel de overgebleven stukken, zodat 

er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden twaalf manden met 

stukken van de vijf gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten 

hadden. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had, gezien hadden, 

zeiden zij: Híj is werkelijk de Profeet, Die in de wereld komen zou.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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DERDE ZONDAG VAN DE MAAND Amshier 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Johannes (5: 39 - 47) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 17: 15, 3 

Ik echter zal in gerechtigheid Uw aangezicht aanschouwen; ik zal, wanneer ik 

ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld. U hebt mijn hart beproefd, het 's 

nachts doorzocht. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 5: 39 - 47 

U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en 

die zijn het die van Mij getuigen. En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u 

leven hebt. Eer van mensen neem Ik niet aan, maar Ik ken u: u bezit zelf de 

liefde van God niet. Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt 

Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Hoe 

kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet 

zoekt? Denk niet dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, 

op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; 

want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe 

zult u Mijn woorden geloven? 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (12: 44 - 50) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 89: 53, 50 

De HEERE zij voor eeuwig geloofd. Amen, ja, amen. Heere, waar zijn Uw 

vroegere blijken van goedertierenheid? U hebt ze David gezworen bij Uw 

trouw. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 12: 44 - 50 

Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die 

Mij gezonden heeft. En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. Ik ben 

een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de 

duisternis blijft. En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel 

Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om 

de wereld zalig te maken. Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, 

heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat 

zal hem veroordelen op de laatste dag. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, 

maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven 

wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven 

is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 3: 1 - 4: 2 

Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de 

Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus. Hij is getrouw aan 

God, Die Hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel Zijn huis. 

Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, evenals hij 

die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers, elk 

huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God. 

En Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar, om te 

getuigen van wat later gesproken zou worden; Christus echter is getrouw over 

Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de 

roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Daarom, zoals de 

Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, 

zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar 

hebben uw vaderen Mij verzocht; zij hebben Mij op de proef gesteld en Mijn 

werken gezien, veertig jaar lang. Daarom ben Ik toornig geworden op dat 

geslacht en heb gesproken: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben Mijn 

wegen niet gekend. Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij 

niet binnengaan! Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een 

verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de 

levende God; maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan 

spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de 

zonde. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het 

beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar 

vasthouden, terwijl er wordt gezegd: Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan 

uw hart niet, zoals in de verbittering. Want hoewel sommigen die stem gehoord 

hadden, hebben zij Hem verbitterd, maar niet allen die onder leiding van 

Mozes uit Egypte waren getrokken. Op wie is Hij dan veertig jaar lang 

vertoornd geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de 

lichamen zijn gevallen in de woestijn? En aan wie heeft Hij gezworen dat zij 

Zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest 

waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Laten wij 

er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl 

de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons 
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is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord 

bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die 

het hoorden.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Judas, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jud 1: 14 - 25 

Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: 

Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het 

oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun 

goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de 

harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben. Zij 

zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerten 

wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar 

de ogen zien ter wille van voordeel. Maar u, geliefden, herinnert u zich de 

woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heere Jezus Christus, 

dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun 

eigen goddeloze begeerten wandelen. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, 

natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Maar u, geliefden, bouwt u uzelf 

op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde 

van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het 

eeuwige leven. En ontferm u over sommigen, en ga daarbij met onderscheid te 

werk. Red anderen echter met vrees, en ruk hen uit het vuur. U moet ook haten 

het onderkleed dat door het vlees bevlekt is. Aan Hem nu Die bij machte is u 

voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in 

grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en 

majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 20: 7 - 16 

En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om 

brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde 

vertrekken; en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht. En er waren 

veel lampen in de bovenzaal waar zij bijeenwaren. En een zekere jongeman, 

van wie de naam Eutychus was, zat in het venster en werd door een diepe slaap 

overmand, doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel, door de slaap overmand, van 

de derde verdieping naar beneden en werd dood opgetild. Maar Paulus ging 

naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn armen om hem heen en zei: Maak 

geen misbaar, want zijn ziel is in hem. En nadat hij weer naar boven gegaan 

was, brood gebroken en iets genuttigd had, en hij lang, tot het aanbreken van 

de dag toe, met hen gesproken had, vertrok hij zo. En zij brachten de jongen 

levend mee en werden bovenmate vertroost. Wij nu waren vooruitgegaan naar 

het schip en voeren weg naar Assus, waar wij Paulus aan boord zouden nemen, 

want zo had hij het ons opgedragen, omdat hijzelf te voet zou gaan. En toen hij 

zich in Assus bij ons gevoegd had, namen wij hem aan boord en gingen naar 

Mitylene. En daarvandaan voeren wij verder en kwamen de volgende dag ter 

hoogte van Chios, en de dag daarna legden wij aan in Samos en bleven in 

Trogyllion, en de daaropvolgende dag kwamen wij in Milete aan. Want Paulus 

had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen om geen tijd in Asia te hoeven 

doorbrengen, want hij haastte zich om, als het mogelijk voor hem was, op de 

Pinksterdag in Jeruzalem te zijn.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (6: 27 - 46) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 89: 2, 7 

Ik zal de blijken van goedertierenheid van de HEERE eeuwig bezingen, Uw 

trouw met mijn mond bekendmaken. Want wie kan in de hemel met de HEERE 

gemeten worden? Wie is de HEERE gelijk onder de machtige vorsten? 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 6: 27 - 46 

Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het 

eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de 

Vader verzegeld. Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de 

werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is 

het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft. Zij zeiden dan 

tegen Hem: Welk teken doet U dan, opdat wij het zien en U geloven? Wat voor 

werk verricht U? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals 

geschreven is: Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen 

hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel 

gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood 

van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Zij 

zeiden dan tegen Hem: Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen: 

Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, 

en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar Ik heb u gezegd dat u 

Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot 

Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen. Want Ik ben uit 

de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem 

Die Mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, 

dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het 

doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, 

dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem 

doen opstaan op de laatste dag. De Joden dan morden over Hem, omdat Hij 

gezegd had: Ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En zij zeiden: Is 
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Hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe 

kan Hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde dan 

en zei tegen hen: Mor niet onder elkaar. Niemand kan tot Mij komen, tenzij de 

Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de 

laatste dag. Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God 

onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt 

tot Mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, behalve Hij Die van God is; Híj 

heeft de Vader gezien.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 
 

$$$ 
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VIERDE ZONDAG VAN DE MAAND Amshier 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (17: 1 - 10) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 92: 5, 6 

Want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden; ik zal vrolijk zingen over de 

werken van Uw handen. HEERE, hoe groot zijn Uw werken, zeer diep zijn Uw 

gedachten. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 17: 1 - 10 

En Hij zei tegen de discipelen: Het is onmogelijk dat er geen struikelblokken 

komen, maar wee hem door wie deze komen. Het zou voor hem nuttiger zijn 

als hem een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen 

dan dat hij één van deze kleinen zou doen struikelen. Wees op uw hoede. Als 

nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef 

hem. En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal per dag naar 

u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. En de apostelen 

zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof. En de Heere zei: Als u een 

geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen: Word 

ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen. En wie van u die 

een slaaf heeft die ploegt of de kudde weidt, zal meteen, als hij van de akker 

komt, tegen hem zeggen: Kom maar en ga aanliggen? Zal hij echter niet tegen 

hem zeggen: tref voorbereidingen, zodat ik vanavond de maaltijd kan 

gebruiken, omgord u en bedien mij, totdat ik gegeten en gedronken heb, en eet 

en drinkt u daarna? Hij bedankt die slaaf toch zeker niet, omdat hij gedaan 

heeft wat hem opgedragen was? Ik meen van niet. Zo moet ook u, wanneer u 

gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven, want wij 

hebben slechts gedaan wat wij moesten doen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (17: 11 - 19) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 89: 12, 2  

De hemel is van U, ja, de aarde is van U; de wereld en al wat ze bevat, die hebt 

Ú gegrondvest. Ik zal de blijken van goedertierenheid van de HEERE eeuwig 

bezingen, van generatie op generatie Uw trouw met mijn mond bekendmaken. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 17: 11 - 19 

En het gebeurde, toen Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij dwars door Samaria 

en Galilea heen trok. En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen 

tien melaatse mannen naar Hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij 

verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over ons. En toen Hij 

hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het 

gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. En toen één van hen 

zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God 

verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en 

dankte Hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn 

niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? Zijn er dan geen 

anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze 

vreemdeling? En Hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u 

behouden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
  



Vierde zondag van de maand Amshier 

 

 

 

137 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 1: 1 - 16 

Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en 

Sosthenes, de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de 

geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de naam van 

onze Heere Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze Heere: 

genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Ik 

dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in 

Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken 

en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat 

het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere 

Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u 

onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw, 

door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, 

onze Heere. Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere 

Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u 

geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken 

en één van gevoelen. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door 

de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder 

van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus. 

Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam 

van Paulus gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan 

Crispus en Gajus, zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. 

Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet 

of ik nog iemand anders gedoopt heb.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 1: 13 - 21 

Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God 

immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. 

Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt 

meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze 

zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn 

geliefde broeders! Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en 

daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw 

van omkeer. Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord 

van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen 

zouden zijn. Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om 

te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man 

brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Leg daarom af alle 

vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in 

u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 8: 5 - 13 

En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En 

de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat 

zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine 

geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en 

kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. En een 

zeker man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad 

toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei 

dat hij een groot man was. Allen, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden: 

Deze man is de grote kracht van God. En zij hingen hem aan, omdat hij hen 
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lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zij Filippus 

geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van 

Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. 

En Simon geloofde zelf ook en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij 

Filippus; en toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond 

hij versteld.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (19: 1 - 10) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 24: 1, 2 

De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want 

Híj heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 19: 1 - 10 

En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen. En zie, er was een man van 

wie de naam Zacheüs was, en hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij 

probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, 

omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een 

wilde vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daar voorbij komen. En toen 

Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, 

haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven. En hij 

haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap. En allen 

die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man 

binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen. Zacheüs nu ging staan en zei tegen 

de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als 

ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus 

tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een 
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zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en 

zalig te maken wat verloren is. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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DE LEZINGEN VAN DE MAAND BARAMHAAT  
 

 

De lezingen van 10 BARAMHAAT 

HET FEEST VAN HET KRUIS 

(De lezingen van 17 TOET) 
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De lezingen van 29 Baramhaat  

De Verkondiging met de geboorte van Jezus 
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DE LEZINGEN VAN DE MAAND Bashans 
 

 

De lezingen van 1e dag van de maand Bashans 

De geboorte van de maagd Maria 

(de lezing van 21 Toeba) 
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Derde Zondag van De maand Bashans 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (22: 34 - 40) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 79: 13, 9 

Dan zullen wíj, Uw volk en de schapen van Uw weide, omwille van de eer van 

Uw Naam; red ons en doe verzoening over onze zonden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 22: 34 - 40 

Toen de Farizeeën gehoord hadden dat Hij de Sadduceeën de mond gesnoerd 

had, kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te 

verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U 

zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met 

heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan 

gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt 

heel de Wet, en de Profeten.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (24: 1 - 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 74: 12, 2 

Toch is God mijn Koning van oudsher, Die heil brengt hier op aarde. Denk aan 

Uw gemeente. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 24: 1 - 12 

En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het 

graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en 

sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het 

graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de 

Heere Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee 

mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd 

werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom 

zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. 

Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De Zoon 

des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en 

gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich Zijn 

woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles 

aan de elf discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, 

Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, en de anderen die bij hen waren, 

die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat en zij 

geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij 

zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en 

verwonderde zich over wat er gebeurd was.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreëen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 11: 1 - 10  

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs 

van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed 

getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand 

gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet 

ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer 

gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit 

heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, 
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nadat hij gestorven is. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de 

dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen 

had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God 

behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot 

God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Door 

het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de 

dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot 

redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een 

erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. 

Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om 

weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is 

weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een 

inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij 

in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van 

dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan 

God de Bouwer en Ontwerper is.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 4: 15 - 5: 4 

Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. En 

wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en 

wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. Hierin is de liefde bij ons 

volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het 

oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen 

vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf 

in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij 

ons eerst liefhad. Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder 

haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, 

hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij 

van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben. Ieder die 

gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft 

Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. Hieraan weten 

wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn 

geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht 



Derde zondag van de maand Bashans 

 

 

 

146 

nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, 

overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: 

ons geloof.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 13: 44 – 52 

En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen om het Woord van 

God te horen. Maar toen de Joden de menigten zagen, werden zij met afgunst 

vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd; zij spraken niet 

alleen tegen, maar lasterden ook. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: 

Het was nodig dat het Woord van God eerst tot u gesproken zou worden, maar 

aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, 

wij wenden ons tot de heidenen. Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb 

u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan 

het uiterste van de aarde. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich 

en prezen het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd 

waren voor het eeuwige leven. En het Woord van de Heere verbreidde zich door 

heel het land. Maar de Joden stookten de godvrezende en aanzienlijke vrouwen 

en de voornaamsten van de stad op en ontketenden een vervolging tegen 

Paulus en Barnabas, en zij verdreven hen uit hun gebied. Maar zij schudden 

tegen hen het stof van hun voeten af en gingen naar Ikonium. En de discipelen 

werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (10: 25 - 37) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 68: 27, 20 

Loof de Heere, u die voortkomt uit de bron van Israël. Geloofd zij God, Geloofd 

zij de Heere; dag aan dag. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 10: 25 - 37 

En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat 

moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Hij zei tegen hem: Wat staat 

er in de Wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei: U zult de 

Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw 

kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem: U 

hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf 

rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en 

zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, 

die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun 

vertrek halfdood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde 

weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een 

Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar 

een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was 

hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn 

wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht 

hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, 

haalde hij twee penningen tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard en zei tegen 

hem: Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik 

terugkom. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in 

handen van de rovers gevallen was? En hij zei: Degene die hem barmhartigheid 

bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

$$$ 
 

Zondagen Hoofdindex 
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Vierde Zondag van dE MAAND Bashans 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (22: 41 - 46) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 46: 11, 12 

Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de 

heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde. De HEERE van de 

legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. 

Halleluja.  
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 22: 41 - 46 

Toen de Farizeeën bijeenwaren, vroeg Jezus hun: Wat denkt u over de 

Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tegen Hem: Davids Zoon. Hij zei tegen 

hen: Hoe kan David Hem dan, in de Geest, zijn Heere noemen, als hij zegt: De 

Heere heeft gezegd tegen Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw 

vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten? Als David Hem dan 

zijn Heere noemt, hoe kan Hij dan zijn Zoon zijn? En niemand kon Hem een 

woord antwoorden, en ook durfde niemand Hem vanaf die dag meer iets te 

vragen.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Johannes (20: 1 - 18) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 47: 7, 8 

Zing psalmen voor God, zing psalmen, zing psalmen voor onze Koning, zing 

psalmen, want God is Koning over de hele aarde; zing psalmen met een 

onderwijzing. Halleluja.  
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 20: 1 - 18 

En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog 

donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. 

Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, 

die Jezus liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf 

weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben. Petrus dan 

ging naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het graf. En die twee 

liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en 

kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, 

maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging 

het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek, die op Zijn hoofd 

geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op 

een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf 

gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de 

Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen 

weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij 

huilde, boog zij voorover in het graf, en zij zag twee engelen in witte kleding 

zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar 

het lichaam van Jezus gelegen had; en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom 

huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik 

weet niet waar ze Hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde 

zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat Jezus het was. 

Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de 

tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg 

mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen. Jezus zei tegen 

haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: 

Meester. Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet 

opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik 

vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God. Maria 

Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat 

Hij dit tegen haar gezegd had. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 14: 18 – 33 

Ik dank mijn God dat ik in meer andere talen spreek dan u allen. In de 

gemeente echter wil ik liever vijf woorden spreken met mijn verstand, om ook 

anderen te onderwijzen, dan tienduizend woorden in een andere taal. Broeders, 

word geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid, en 

word in uw denken volwassen. In de wet staat geschreven: Door mensen die 

een andere taal spreken, en door andere lippen zal Ik spreken tot dit volk, en 

ook dan zullen zij niet naar Mij luisteren, zegt de Heere. Zo zijn de andere talen 

dus tot een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen, en zo 

is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Als nu de 

hele gemeente samen zou komen, en allen spraken in andere talen, en er 

kwamen niet-ingewijden of ongelovigen binnen, zouden zij dan niet zeggen dat 

u buiten zinnen bent? Maar als allen zouden profeteren, en er kwam een 

ongelovige of niet-ingewijde binnen, dan zou die door allen overtuigd en door 

allen beoordeeld worden. En zo worden de verborgen dingen van zijn hart 

openbaar, en zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden, 

en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. Hoe is het dan, broeders? 

Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft een 

onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij 

heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. En als iemand in een andere 

taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, 

ieder op zijn beurt, en laat één het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat 

hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. 

En laten twee of drie profeten spreken, en laten de anderen het beoordelen. En 

als aan een ander die daar zit, iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste 

zwijgen. Want u kunt allen, de één na de ander, profeteren, opdat allen leren 

en allen bemoedigd worden. En de geesten van de profeten zijn aan de profeten 

zelf onderworpen. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 3e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

3Joh 1: 1 - 8 

De ouderling aan de geliefde Gajus, die ik in waarheid liefheb. Geliefde, ik wens 

dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. 

Want ik was zeer verblijd, toen er broeders kwamen die van uw waarheid 

getuigden, hoe u in de waarheid wandelt. Ik heb geen grotere blijdschap dan 

hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, u 

handelt trouw in alles wat u doet voor de broeders en voor de vreemdelingen, 

die getuigd hebben van uw liefde, in aanwezigheid van de gemeente. U zult er 

goed aan doen wanneer u hen verder op weg helpt op een voor God waardige 

manier. Want zij zijn voor Zijn Naam uitgegaan, zonder iets aan te nemen van 

de heidenen. Wij moeten dan zulke mensen ontvangen, opdat wij 

medearbeiders van de waarheid mogen worden. 
Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 11: 2 - 18 

En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis 

waren, hem en zeiden: U bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn, 

en u hebt met hen gegeten. Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te 

zetten en zei: Ik was in de stad Joppe aan het bidden en zag in geestvervoering 

een visioen: een bepaald voorwerp daalde neer, dat leek op een groot linnen 

laken, dat aan de vier hoeken neergelaten werd uit de hemel, en het kwam tot 

dicht bij mij. En toen ik hierop mijn ogen gericht hield en het aandachtig 

bekeek, zag ik de viervoetige dieren van de aarde, en de wilde en de kruipende 

dieren, en de vogels in de lucht. En ik hoorde een stem, die tegen mij zei: Sta 

op, Petrus, slacht en eet. Maar ik zei: Beslist niet, Heere, want nooit is er iets 

wat onheilig of onrein is, mijn mond binnengegaan. Maar de stem antwoordde 

mij voor de tweede keer uit de hemel: Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor 

onheilig houden. Dit gebeurde tot driemaal toe; en alles werd weer opgetrokken 
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in de hemel. En zie, ogenblikkelijk daarna stonden er drie mannen, die vanuit 

Caesarea naar mij toe gestuurd waren, voor het huis waarin ik was. En de Geest 

zei tegen mij dat ik met hen mee moest gaan en niet moest twijfelen. En met 

mij gingen ook deze zes broeders mee en wij zijn het huis van de man 

binnengegaan. En hij berichtte ons hoe hij een engel gezien had, die in zijn huis 

stond en tegen hem zei: Stuur mannen naar Joppe en ontbied Simon die ook 

Petrus genoemd wordt. Die zal woorden tot u spreken waardoor u zalig zult 

worden en heel uw huis. En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op 

hen, evenals op ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord van de Heere, 

hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest 

gedoopt worden. Als God dan aan hen dezelfde gave gegeven heeft als aan ons 

die in de Heere Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij machte zou 

zijn God tegen te houden? En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld, en 

zij verheerlijkten God en zeiden: Zo heeft God dus ook aan de heidenen de 

bekering gegeven die tot het leven leidt. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (4: 1 – 13) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 66: 4, 1 

Laat heel de aarde zich voor U neerbuigen en voor U psalmen zingen, Juich 

voor God, heel de aarde, laat zij voor Uw Naam psalmen zingen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 4: 1 – 13 

Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de 

Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de 

duivel. En Hij at niets in die dagen en ten slotte, toen die voorbij waren, kreeg 

Hij honger. En de duivel zei tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen 

deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem: Er staat 

geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord 
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van God. En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet Hem in een 

ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen Hem: 

Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die 

is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; dus, als U mij zult 

aanbidden, zal het allemaal van U zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen 

hem: Ga weg van Mij, satan, want er staat geschreven: U zult de Heere, uw God, 

aanbidden en Hem alleen dienen. En hij bracht Hem naar Jeruzalem en zette 

Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de 

Zoon van God bent, werp U dan vanhier naar beneden, want er staat 

geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven om U te bewaren, en dat 

zij U op de handen dragen zullen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen 

stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Er is gezegd: U zult de Heere, 

uw God, niet verzoeken. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, 

verliet hij Hem tot een bepaalde tijd.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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Eerste ZONDAG VAN DE MAAND Baoena 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (17:1 - 13) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 9: 11 

Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, HEERE, niet hebt 

verlaten wie U zoeken. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 17:1 - 13 

En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met 

Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En Hij werd voor hun 

ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren 

werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met 

Hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij 

hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie tenten maken, voor U een, voor Mozes 

een, en een voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk 

overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, 

in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem! En toen de discipelen dit 

hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. 

En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd. 

Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen zij 

van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Vertel niemand van wat u gezien 

hebt, totdat de Zoon des mensen opgewekt is uit de doden. En Zijn discipelen 

vroegen Hem: Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet 

komen? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles 

herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, en ze hebben hem niet erkend, 

maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden; zo zal ook de Zoon des 

mensen door hen lijden. Toen begrepen de discipelen dat Hij tot hen over 

Johannes de Doper gesproken had.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (28: 1 - 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 67: 2, 3 

God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. 

Dan zal men op de aarde Uw weg kennen, onder alle heidenvolken Uw heil. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 28: 1 - 20 

Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, 

kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En 

zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit 

de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging 

erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. 

De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel 

antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet 

dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, 

zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga 

haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en 

zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. 

En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij 

snelden weg om het Zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het 

aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: 

Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. 

Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders 

dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien. Terwijl zij 

onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichtten de 

overpriesters alles wat er gebeurd was. En zij kwamen bijeen met de oudsten, 

en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven, en 

zij zeiden: Zeg: Zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben Hem gestolen, 

terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem 

overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen zij het geld in ontvangst 

genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is 
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verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. En de elf discipelen zijn naar 

Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem 

zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen 

toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga 

dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van 

de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht 

te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. 

Amen.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 15: 13 - 29 

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het 

geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige 

Geest. Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders ook ikzelf met het oog op u dat 

u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar 

terecht te wijzen. Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, 

broeders, als om u hieraan te herinneren, vanwege de genade die mij door God 

gegeven is, om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door 

het Evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de 

heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest. Zo heb 

ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. Want ik durf het 

niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeggebracht heeft, om de 

heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, in woord en daad, door de kracht van 

tekenen en wonderen en door de kracht van de Geest van God. Zo heb ik dan 

van Jeruzalem af en rondom, tot Illyricum toe, het Evangelie van Christus 

vervuld. En evenzo stelde ik er een eer in om het Evangelie daar te verkondigen 

waar Christus nog niet genoemd was, om niet op het fundament van een ander 

te bouwen. Maar zoals geschreven staat: Zij aan wie niets over Hem verkondigd 

was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. 

Daarom was ik ook vaak verhinderd om naar u toe te komen. Nu ik echter in 

deze streken geen arbeidsveld meer heb, en ik sinds vele jaren een groot 

verlangen heb naar u toe te komen, zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u 

toe komen. Ik hoop u namelijk op doorreis te zien en door u op weg daarheen 
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verder geholpen te worden, als ik eerst wat van de ontmoeting met u genoten 

zal hebben. Maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen, want de 

gemeenten van Macedonië en Achaje hebben het goedgevonden enige 

handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Zij hebben 

het namelijk goedgevonden, en zij zijn het ook aan hen verplicht. Immers, als 

de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook 

verplicht hen met stoffelijke te dienen. Als ik deze zaak dan volbracht zal 

hebben en hun deze vrucht officieel afgedragen zal hebben, zal ik via u naar 

Spanje reizen. En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de volle zegen van 

het Evangelie van Christus zal komen.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 1: 1 - 9 

Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing 

in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig 

de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot 

gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge 

genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader 

van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote 

barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de 

opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, 

onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. 

U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de 

zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin 

verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is bedroefd 

door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof die van groter 

waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt mag 

blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus 

Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem 

nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke 

vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van 

uw zielen.   Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. 

De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet 

blijft in eeuwigheid. Amen.  
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 12: 25 - 13: 12 

Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem na daar hun dienstwerk 

vervuld te hebben, en zij namen ook Johannes mee, die ook Markus genoemd 

werd. En er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele profeten en 

leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van 

Cyrene, Manahen, die met Herodes de viervorst opgegroeid was, en Saulus. En 

terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij 

zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb. Toen 

vastten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij 

hen gaan. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië 

en voeren vandaar naar Cyprus. En toen zij in Salamis gekomen waren, 

verkondigden zij het Woord van God in de synagogen van de Joden; en zij 

hadden bovendien Johannes als dienaar. En toen zij het eiland doorgegaan 

waren tot Pafos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een 

Jood van wie de naam Barjezus was. Hij hoorde bij de stadhouder Sergius 

Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde 

ernaar het Woord van God te horen. Maar Elymas, de tovenaar (want zo wordt 

zijn naam vertaald), ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het 

geloof af te houden. Maar Saulus (die ook Paulus genoemd wordt), vervuld met 

de Heilige Geest, keek hem doordringend aan, en zei: O duivelskind, vol van 

alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet 

mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien? En nu, zie, de hand 

van de Heere is tegen u en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En 

onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem, en rondlopend zocht hij 

naar mensen om hem bij de hand te leiden. Toen de stadhouder zag wat er 

gebeurd was, geloofde hij, versteld over de leer van de Heere.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen.  
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (11: 1 - 13) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 143: 10, 8 

Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land. Doe mij in de morgen Uw 

goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 11: 1 - 13 

En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen 

tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn 

discipelen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, 

Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil 

geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks 

brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons 

iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En 

Hij zei tegen hen: Stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht 

naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Vriend, leen mij drie broden, want mijn 

vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten, en 

dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen: Val mij niet 

lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer; ik kan 

niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u: Al zou hij niet opstaan en ze hem geven, 

omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en 

hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; 

zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die 

bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan 

worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een 

steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang 

geven, of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht 

bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse 

Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

$$$ 
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Tweede ZONDAG VAN DE MAAND Baoena 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (4: 38 - 41) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 16: 7, 8 

Ik loof de HEERE, Die mij raad heeft gegeven; zelfs 's nachts onderwijzen mij 

mijn nieren. Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn 

rechterhand is, wankel ik niet. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 4: 38 - 41 

Nadat Jezus opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging Hij naar het 

huis van Simon. De schoonmoeder van Simon had hoge koorts en ze vroegen 

Hem om hulp voor haar. En Hij boog Zich over haar heen en bestrafte de koorts 

en die verliet haar. Zij stond onmiddellijk op en diende hen. Toen de zon 

onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, 

deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. 

Ook gingen er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden: U bent de 

Christus, de Zoon van God! Maar Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te 

spreken, omdat zij wisten dat Hij de Christus was. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (16: 2 - 8) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 34: 2, 3 

Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. 

Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; de zachtmoedigen zullen het horen 

en verblijd zijn. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 16: 2 - 8 

En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon 

opging. En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van 

het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, 

want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de 

rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren 

ontdaan. Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de 

Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar 

ze Hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat 

Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft. En 

zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving 

en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij 

waren bevreesd.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 2: 6 - 16 

En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid 

niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die 

tenietgedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God, als een 

geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen 

voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; een wijsheid die niemand van de 

leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, 

zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals 

geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in 

geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem 

liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De 

Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van 

de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem 

is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. En wij 

hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, 

opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. 

Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid 

ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke 

dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt 

de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij 

kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De 

geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand 

beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal 

onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Pet 1: 1 - 8 

Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die 

een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van 

onze God en Zaligmaker, Jezus Christus: moge genade en vrede voor u 

vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. 

Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en 

de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door 

Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare 

beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke 

natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht 

bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof 

deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de 

zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht 

broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze 

dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en 

onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 14: 8 - 22 

En er zat in Lystre een man die geen macht had over zijn voeten: hij was kreupel 

van de moederschoot af en had nooit kunnen lopen. Deze hoorde Paulus 

spreken. Die keek hem doordringend aan en toen hij zag dat hij geloof had om 

gezond te worden, zei hij met luide stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong 

op en liep rond. En de menigten, die zagen wat Paulus gedaan had, verhieven 

hun stem en zeiden in het Lycaonisch: De goden zijn aan mensen gelijk 

geworden en naar ons afgedaald. En zij noemden Barnabas Zeus en Paulus 

Hermes, omdat hij het woord voerde. En de priester van Zeus, wiens tempel 

vóór hun stad lag, bracht ossen en kransen bij de poorten en wilde samen met 
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de menigten offeren. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, 

scheurden zij hun kleren, stortten zich in de menigte en riepen: Mannen, 

waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen net zoals u, en wij verkondigen u juist 

dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God, Die de 

hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is, gemaakt heeft. Hij heeft in de tijden 

die achter ons liggen al de heidenen hun eigen wegen laten gaan, hoewel Hij 

Zichzelf toch niet onbetuigd liet door goed te doen: Hij gaf ons vanuit de hemel 

regen en vruchtbare tijden en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde. En 

door dit te zeggen, konden zij de menigten er maar nauwelijks van weerhouden, 

aan hen te offeren. Maar er kwamen Joden uit Antiochië en Ikonium, die de 

menigten overtuigden; en zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, 

omdat zij dachten dat hij dood was. Maar toen de discipelen hem omringd 

hadden, stond hij op en ging de stad in, en de volgende dag vertrok hij met 

Barnabas naar Derbe. En nadat zij aan die stad het Evangelie verkondigd 

hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystre, 

Ikonium en Antiochië, en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden 

hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het 

Koninkrijk van God moeten ingaan. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (5: 17 - 26) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 13: 6 

Ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is. Ik echter 

vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 5: 17 - 26 

En het gebeurde op één van die dagen dat Hij onderwijs gaf en dat er Farizeeën 

en leraars van de wet zaten, die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit 
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Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Heere om hen te genezen. 

En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was, en zij 

probeerden hem binnen te brengen en voor Hem neer te leggen; maar toen zij 

vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te 

brengen, klommen zij het dak op en lieten hem, tussen de daktegels door, met 

het bed neer in het midden, vóór Jezus. En toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen 

hem: Man, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de Farizeeën 

begonnen te overleggen: Wie is deze Man Die godslastering spreekt? Wie kan 

zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus, Die hun overwegingen kende, 

antwoordde en zei tegen hen: Wat overlegt u in uw hart? Wat is gemakkelijker, 

te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en ga lopen? Maar 

opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde om zonden 

te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga 

naar uw huis. En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op, en nadat hij datgene 

opgenomen had waarop hij gelegen had, ging hij naar zijn huis, terwijl hij God 

verheerlijkte. En ontsteltenis greep hen allen aan en zij verheerlijkten God, en 

werden vervuld met vrees en zeiden: Wij hebben vandaag ongelofelijke dingen 

gezien. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 
 

$$$ 
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Derde ZONDAG VAN DE MAAND Baoena 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (7: 7 - 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 38: 2, 16 

HEERE, straf mij niet in Uw grote toorn, bestraf mij niet in Uw grimmigheid. 

Maar op U, HEERE, hoop ik; Ú zult verhoren, Heere, mijn God. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 7: 7 - 12 

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u 

opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en 

voor wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon 

een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, 

zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede 

gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede 

gaven geven aan hen die tot Hem bidden. Alles dan wat u wilt dat de mensen u 

doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (24: 1 - 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 38: 22, 23 

Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te 

hulp, Heere, mijn heil. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 24: 1 - 12 

En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het 

graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en 

sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het 

graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de 

Heere Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee 

mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd 

werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom 

zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. 

Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De Zoon 

des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en 

gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich Zijn 

woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berich-tten ze dit alles 

aan de elf discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, 

Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, en de anderen die bij hen waren, 

die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat en zij 

geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij 

zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en 

verwonderde zich over wat er gebeurd was.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 4: 1 - 16 

Laat ieder mens ons zó beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en 

beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders 

verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Maar het betekent zeer weinig voor 

mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja, ik 

beoordeel ook mijzelf niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor 

ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. 

Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de 

duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de voornemens van het hart 

openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Deze dingen nu, 

broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast, met de 

bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat, 

opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Want wie 

maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als 

u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? U 

bent al verzadigd, u bent al rijk geworden, u bent al gaan regeren zonder ons. 

Regeerde u ook maar, opdat ook wij met u zouden mogen regeren! Want ik 

denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld als mensen die ter 

dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de 

wereld en voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas om Christus' wil, maar 

u bent wijs in Christus, wij zwak, maar u sterk, u geëerd, maar wij veracht. Tot 

op dit moment lijden wij én honger én dorst, én zijn wij naakt, én worden wij 

met vuisten geslagen, én hebben wij geen vaste woonplaats, én spannen wij ons 

in door met onze eigen handen te werken. Worden wij uitgescholden, dan 

zegenen wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij. Worden wij belasterd, 

dan bidden wij. Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en het 

afschraapsel van allen tot nu toe. Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, 

maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht. Want al had u tienduizend 

leermeesters in Christus, daarmee hebt u nog niet vele vaders: in Christus Jezus 

heb ík u immers door het Evangelie verwekt. Ik roep u er dus toe op: word mijn 

navolgers.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Pet 1:19 - 2: 9 

En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan 

daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat 

de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst 

weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; 

want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar 

heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. 

Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u 

valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen 

invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en 

brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg 

van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. 

En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis 

over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. Want als God de 

engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel 

geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het 

oordeel bewaard te worden; en als God de oude wereld niet gespaard heeft, 

maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, 

toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht; en als God de 

steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld 

heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven; 

en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van 

normloze mensen, verlost heeft want deze rechtvaardige, die in hun midden 

woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en 

horen van hun wetteloze daden dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit 

de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag 

van het oordeel, om gestraft te worden. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 17:1 - 12 
 

En zij namen de weg door Amfipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, 

waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij 

hen naar binnen en drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de 

Schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden 

en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus de Christus is, Die ik – zo zei hij – 

u verkondig. En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus 

en Silas aan, en van de godvrezende Grieken een grote menigte, en van de 

vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Maar de Joden die ongehoorzaam 

waren, werden jaloers en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk 

apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad; en zij 

kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. 

Maar toen zij hen niet vonden, sleepten zij Jason en enkele broeders voor de 

bestuurders van de stad en riepen luid: Deze mensen, die de wereld in rep en 

roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen, en Jason heeft hen in huis 

genomen; en deze mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer, want 

zij zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus. En zij brachten de 

menigte en de bestuurders van de stad, die dit hoorden, in verwarring. Maar 

toen zij van Jason en de anderen een borgsom ontvangen hadden, lieten zij hen 

gaan. En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg naar Berea. 

Die gingen, toen zij daar gekomen waren, naar de synagoge van de Joden. En 

dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen 

het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften 

om te zien of die dingen zo waren. Velen dan van hen geloofden, en van de 

aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (12: 22 - 37) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 61: 6, 9 

Want U, o God, hebt mijn geloften gehoord; U hebt mij de erfenis gegeven van 

wie Uw Naam vrezen. Dan zal ik voor Uw Naam voor eeuwig psalmen zingen 

om mijn geloften na te komen, dag aan dag. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 12: 22 - 37 

Toen werd er iemand bij Hem gebracht die door een demon bezeten was en die 

blind was en niet kon spreken; en Hij genas hem, zodat hij die blind was en niet 

had kunnen spreken zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten 

zichzelf en zei: Is dit niet de Zoon van David? Maar de Farizeeën hoorden dit 

en zeiden: Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de 

aanvoerder van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen 

hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen 

enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden. 

En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn 

rijk dan standhouden? En als Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf, door wie 

drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar als Ik 

door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij 

u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn 

huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn 

huis leegroven. Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij 

bijeenbrengt, die drijft uiteen. Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de 

mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet 

vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal 

hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem 

niet vergeven worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de komende. Stel dat de 

boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed; of dat de boom slecht is, dan is ook 

zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. 

Adderengebroed! Hoe kunt u goede dingen spreken, terwijl u slecht bent? Want 

uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede 
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dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte 

dingen voort uit de slechte schat. Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos 

woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het 

oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, 

en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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Vierde ZONDAG VAN DE MAAND Baoena 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (5: 34 - 48) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 84: 9, 5 

HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed, neem het ter ore, 

o God van Jakob. Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U 

voortdurend. Halleluja.  
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 5: 34 - 48 

Maar Ik zeg u: Zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon 

van God; niet bij de aarde, want dat is de voetbank van Zijn voeten; en ook niet 

bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning. Ook bij uw hoofd mag 

u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken; laat uw woord ja 

echter ja zijn en uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit de boze. U hebt 

gehoord dat er gezegd is: Oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u 

geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, 

keer hem ook de andere toe; en als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw 

onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed; en wie u zal dwingen 

één mijl te gaan, ga er twee met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt, en 

keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is: U 

moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw 

vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid 

voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw 

Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede 

mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want 

als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de 

tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer 

dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Weest u dan volmaakt, zoals uw 

Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (20: 1 - 18) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 61: 6, 9 

Want U, o God, hebt mijn geloften gehoord; U hebt mij de erfenis gegeven van 

wie Uw Naam vrezen. Dan zal ik voor Uw Naam voor eeuwig psalmen zingen 

om mijn geloften na te komen, dag aan dag. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 20: 1 - 18 

En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog 

donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. 

Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, 

die Jezus liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf 

weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben. Petrus dan 

ging naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het graf. En die twee 

liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en 

kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, 

maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging 

het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek, die op Zijn hoofd 

geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op 

een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf 

gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de 

Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen 

weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij 

huilde, boog zij voorover in het graf, en zij zag twee engelen in witte kleding 

zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar 

het lichaam van Jezus gelegen had; en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom 

huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik 

weet niet waar ze Hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde 

zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat Jezus het was. 

Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de 

tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg 

mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen. Jezus zei tegen 
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haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: 

Meester. Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet 

opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik 

vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God. Maria 

Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat 

Hij dit tegen haar gezegd had.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de 

Kolossenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

Kol 4: 2 - 18 

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid 

meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van 

het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden 

ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. 

Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat 

uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe 

u iedereen moet antwoorden. Al mijn omstandigheden zal Tychikus, de geliefde 

broeder, trouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, u bekendmaken. 

Hem heb ik met dit doel naar u toe gestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou 

kennen en uw hart zou bemoedigen, met Onesimus, de trouwe en geliefde 

broeder, die er een van u is; zij zullen u alles bekendmaken wat hier gebeurt. 

Aristarchus, mijn medegevangene, groet u, en Markus, de neef van Barnabas, 

over wie u opdrachten ontvangen hebt – als hij bij u komt, ontvang hem dan – 

en Jezus, die Justus genoemd wordt. Zij zijn de enigen van de besnijdenis die 

mijn medearbeiders zijn in het Koninkrijk van God; zij zijn mij ook een 

vertroosting geweest. Epafras groet u, die er een van u is, een dienstknecht van 

Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u, volmaakt en volkomen, 

vaststaat in heel de wil van God. Want ik getuig van hem dat hij een grote ijver 

heeft voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor hen die in Hiërapolis 

zijn. Lukas, de arts, de geliefde, groet u, en Demas. Groet de broeders die in 

Laodicea zijn, en Nymfas en de gemeente in zijn huis. En wanneer deze brief 

door u gelezen zal zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van de 

Laodicenzen gelezen wordt, en dat ook u die uit Laodicea leest. En zeg tegen 
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Archippus: Let op de bediening die u aangenomen hebt in de Heere, dat u die 

vervult. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn 

gevangenschap. De genade zij met u. Amen. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 5: 9 - 20 

Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de 

Rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het 

lijden en van het geduld de profeten, die in de naam van de Heere gesproken 

hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de 

volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere 

vol ontferming is en barmhartig. Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer 

niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere 

eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt. 

Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat 

hij lofzingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de 

gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven 

in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de 

Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat 

vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u 

gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 

Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou 

regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad 

opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, 

als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem 

terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet 

terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal 

bedekken.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 18: 1 - 11  

En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. En hij trof er een 

Jood aan van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit 

Italië gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw (omdat Claudius bevolen had dat 

al de Joden uit Rome weg moesten gaan) en hij ging naar hen toe. En omdat hij 

hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er; want zij waren 

tentenmakers van beroep. En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en 

probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En nadat Silas en Timotheüs uit 

Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de Geest toe aangezet 

tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Maar toen zij zich 

verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: Uw 

bloed zij op uw hoofd, ik ben rein; vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. En 

hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die 

God diende en van wie het huis aan de synagoge grensde. En Crispus, het hoofd 

van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heere; en velen van de 

Korinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. En de Heere zei 

's nachts door een visioen tegen Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en 

zwijg niet, want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad 

te doen, want Ik heb veel volk in deze stad. En hij verbleef daar een jaar en zes 

maanden en gaf in hun midden onderwijs in het Woord van God. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (6: 27 - 38) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 69: 33, 34, 31 

U die God zoekt, uw hart zal leven, want de HEERE hoort de armen. Ik zal Gods 

Naam loven met gezang en Hem met dankzegging groot maken. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 6: 27 - 38 

Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u 

haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren. Bied hem 

die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed 

van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen. Maar geef aan ieder die iets van 

u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is. En zoals u wilt dat 

de mensen u doen, doet u hun ook zo. En als u hen liefhebt die u liefhebben, 

wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen 

lief die hen liefhebben. En als u goeddoet aan hen die aan u goeddoen, wat voor 

dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde. En als u 

leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u 

daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug 

te ontvangen. Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen 

iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de 

Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten. 

Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is. Oordeel niet en u zult 

niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat 

los en u zult losgelaten worden. Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, 

vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want 

met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

$$$ 
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Eerste ZONDAG VAN DE MAAND abieb 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (9: 1 - 6) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 20: 7, 10 

Nu weet ik dat de HEERE Zijn gezalfde verlost! Hij zal hem verhoren uit Zijn 

heilige hemel. HEERE, verlos; moge die Koning ons verhoren op de dag dat wij 

roepen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 9: 1 - 6 

Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle 

demonen, en om ziekten te genezen, en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk 

van God te prediken en de zieken te genezen. En Hij zei tegen hen: Neem niets 

mee voor onderweg: geen staf, geen reiszak, geen brood, geen geld. Ook mag 

niemand van u twee stel onderkleren bij zich hebben. En welk huis u ook zult 

binnengaan, blijf daar en vertrek vandaaruit. En als ze u niet zullen ontvangen, 

vertrek dan uit die stad en schud ook het stof af van uw voeten, tot een 

getuigenis tegen hen. Zij vertrokken en reisden door alle dorpen, en zij 

verkondigden het Evangelie en genazen overal de zieken. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (28: 1 - 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 31: 24, 20 

Heb de HEERE lief, al Zijn gunstelingen, want de HEERE beschermt de 

gelovigen. Hoe groot is Uw goed, dat U weggelegd hebt voor wie U vrezen. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 28: 1 - 20 

Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, 

kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En 

zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit 

de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging 

erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. 

De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel 

antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet 

dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, 

zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga 

haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en 

zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. 

En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij 

snelden weg om het Zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het 

aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: 

Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. 

Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders 

dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien. Terwijl zij 

onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichtten de 

overpriesters alles wat er gebeurd was. En zij kwamen bijeen met de oudsten, 

en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven, en 

zij zeiden: Zeg: Zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben Hem gestolen, 

terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem 

overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen zij het geld in ontvangst 

genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is 
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verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. En de elf discipelen zijn naar 

Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem 

zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen 

toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga 

dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van 

de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht 

te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. 

Amen.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 9: 1 - 27 

Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus, onze Heere, 

gezien? Bent u niet mijn werk in de Heere? Als ik voor anderen geen apostel 

ben, dan ben ik het toch wel voor u, want u bent het zegel van mijn apostelschap 

in de Heere. Dit is mijn verdediging tegenover hen die mij beoordelen. Hebben 

wij niet het recht om te eten en te drinken? Hebben wij niet het recht om een 

zuster als vrouw mee te nemen, zoals ook de andere apostelen, en de broers van 

de Heere, en Kefas? Of hebben alleen ik en Barnabas geen recht om niet te 

werken? Wie dient ooit in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Wie plant een 

wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Of wie weidt een kudde en voedt zich niet 

met de melk van de kudde? Spreek ik dit naar de mens? Of zegt ook de wet niet 

hetzelfde? Want in de wet van Mozes staat geschreven: U mag een dorsende os 

niet muilbanden. Bekommert God Zich alleen maar om de ossen? Of zegt Hij 

dit vooral om ons? Jawel, om ons is geschreven dat wie ploegt, in hoop hoort te 

ploegen, en dat wie in hoop dorst, het deel waarop hij hoopt, hoort te krijgen. 

Als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel als wij van u het 

stoffelijke oogsten? Als anderen aan dit recht over u deelhebben, waarom wij 

niet des te meer? Wij hebben echter van dit recht geen gebruik gemaakt, maar 

wij verdragen alles, opdat wij geen enkele hindernis opwerpen voor het 

Evangelie van Christus. Weet u niet dat zij die de tempeldienst verrichten, van 

het heilige eten? En dat zij die steeds bij het altaar verkeren, hun deel 

ontvangen van de offers van het altaar? Zo heeft de Heere ook met het oog op 

hen die het Evangelie verkondigen, opgedragen dat zij van het Evangelie leven. 
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Ik heb hiervan echter geen gebruik gemaakt. En ik schrijf dit niet opdat dit mij 

alsnog ten deel zal vallen, want ik zou liever sterven dan dat iemand mijn roem 

van zijn inhoud zou ontdoen. Als ik het Evangelie verkondig, is er voor mij 

namelijk geen reden tot roem. De noodzaak daarvan is mij immers opgelegd. 

En wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig! Want als ik dat vrijwillig doe, 

heb ik recht op loon, maar als ik het onwillig doe, is het beheer van het 

Evangelie mij toch toevertrouwd. Wat voor loon heb ik dan? Dat ik, bij de 

evangelie-verkondiging, het Evangelie van Christus kosteloos maak, om geen 

gebruik te maken van mijn recht als verkondiger van het Evangelie. Want 

hoewel ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om 

meer mensen te winnen. En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om 

Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de 

wet, om hen die onder de wet zijn te winnen. Voor hen die zonder de wet zijn, 

ben ik geworden als zonder de wet – hoewel niet zonder de wet van God, want 

ik sta onder de wet van Christus – om hen te winnen die zonder de wet zijn. Ik 

ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor 

allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. En dit doe 

ik ter wille van het Evangelie, opdat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden. 

Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts 

één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een 

wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een 

vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te 

ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó met de 

vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde 

wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te 

hebben, zelf verwerpelijk word. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 1: 1 - 12 

Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing 

in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig 

de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot 

gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge 

genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader 
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van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote 

barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de 

opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, 

onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. 

U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de 

zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin 

verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is bedroefd 

door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof die van groter 

waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt mag 

blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus 

Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem 

nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke 

vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van 

uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben 

over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op 

welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij 

tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de 

heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons 

dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie 

verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; 

dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 5: 12 - 21  

En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen 

onder het volk; en zij waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van 

Salomo. En van de anderen durfde niemand zich daar bij hen aan te sluiten, 

maar het volk had grote achting voor hen. En er werden er steeds meer 

toegevoegd die in de Heere geloofden, menigten van zowel mannen als 

vrouwen, zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op 

bedden en ligmatten legden, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar 

zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de 
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steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken 

en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen. 

Maar de hogepriester stond op, en allen die bij hem waren (dit was de sekte van 

de Sadduceeën) en zij werden vervuld met afgunst. En zij sloegen hun handen 

aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. Maar een engel 

van de Heere opende 's nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar 

buiten en zei: Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van 

dit leven. Toen zij dit gehoord hadden, gingen zij tegen de ochtend de tempel 

in en gaven onderwijs. En de hogepriester en zij die bij hem waren, kwamen 

samen, riepen de Raad en al de oudsten van de Israëlieten bijeen en stuurden 

dienaars naar de gevangenis om hen te halen.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (10: 1 - 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 89: 8 

God is zeer geducht in de raad van de heiligen en ontzagwekkend boven allen 

die Hem omringen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 10: 1 - 20 

Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee 

voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. Hij zei 

dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom 

tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. Ga heen, zie, 

Ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Neem geen beurs, geen 

reiszak en geen sandalen mee, en groet niemand onderweg. En welk huis u ook 

maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! En als daar een zoon van vrede 

is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren. Blijf 

in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is 

zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis. En welke stad u 
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ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt, genees de 

zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u 

gekomen. Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga 

naar buiten, de straat op, en zeg: Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, 

schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u 

is gekomen. Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan 

voor die stad. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon 

de krachten gebeurd waren, die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij 

zich allang, in zak en as gezeten, bekeerd hebben. Maar het zal voor Tyrus en 

Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan voor u. En u, Kapernaüm, die tot 

de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Wie naar 

u luistert, die luistert naar Mij; wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij 

verwerpt, die verwerpt Hem Die Mij gezonden heeft. De zeventig zijn 

teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw 

Naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem 

uit de hemel vallen. Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te 

trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade 

toebrengen. Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen 

zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
 
 

$$$ 
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Tweede ZONDAG VAN DE MAAND abieb 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (16: 1 - 18) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 128: 1, 5 

Welzalig is eenieder die de HEERE vreest, die in Zijn wegen gaat. De HEERE 

zal u zegenen vanuit Sion; u zult het goede van Jeruzalem zien, al de dagen van 

uw leven. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 16: 1 - 18 

En Hij zei ook tegen Zijn discipelen: Er was een zeker rijk mens, die een 

rentmeester had, en deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen 

verkwistte. En hij riep hem en zei tegen hem: Wat is dit wat ik over u hoor? 

Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer 

rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf: Wat moet ik doen, omdat 

mijn heer dit rentmeesterschap van mij afneemt? Spitten kan ik niet en voor 

bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal, opdat ze mij, wanneer ik afgezet 

ben als rentmeester, in hun huizen ontvangen. En hij riep de schuldenaars van 

zijn heer één voor één bij zich en zei tegen de eerste: Hoeveel bent u mijn heer 

schuldig? En hij zei: Honderd vaten olie. En hij zei tegen hem: Neem uw 

schuldbekentenis, ga zitten en schrijf snel vijftig. Daarna zei hij tegen een 

ander: En u, hoeveel bent u schuldig? En hij zei: Honderd zakken tarwe. En hij 

zei tegen hem: Neem uw schuldbekentenis en schrijf tachtig. En de heer prees 

de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de 

kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van 

het licht. En Ik zeg u: Maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige 

mammon, opdat zij u, als u gebrek lijdt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. 

Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is 

in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan wat betreft de 

onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware 

toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent 
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geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want 

hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten 

en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. En al deze 

dingen hoorden ook de Farizeeën, die geldzuchtig waren, en zij beschimpten 

Hem. En Hij zei tegen hen: U bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, 

maar God kent uw hart. Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor 

God. De Wet en de Profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het 

Koninkrijk van God verkondigd, en ieder doet het geweld aan. En het is 

gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat één tittel van de 

wet wegvalt. Ieder die zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt 

overspel en ieder die met een vrouw trouwt die door haar man verstoten is, 

pleegt ook overspel.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (16: 2 - 8) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 41: 2, 3 

Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige; in dagen van onheil zal 

de HEERE hem bevrijden. De HEERE zal hem bewaren en hem in het leven 

behouden; hij zal op aarde gelukkig gemaakt worden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 16: 2 - 8 

En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon 

opging. En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van 

het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, 

want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de 

rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren 

ontdaan. Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de 

Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar 

ze Hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat 

Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft. En 

zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving 
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en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij 

waren bevreesd.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Galaten, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Gal 1: 1 - 24 

Paulus, een apostel geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, 

maar door Jezus Christus en God de Vader, Die Hem uit de doden opgewekt 

heeft en al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeenten van Galatië: genade 

zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf 

gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de 

tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. 

Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij erover dat 

u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, 

naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die 

u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar 

zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, 

anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder 

gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt 

anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want ben ik nu bezig 

mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers 

nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik 

maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet 

naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, 

maar door openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn 

levenswandel, voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God 

uitermate fel vervolgde en die verwoestte; en dat ik in het Jodendom meer 

vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk, omdat ik een nog 

groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen het 

God, Die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen 

door Zijn genade, behaagde Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem door 

het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik niet meteen te rade 

bij vlees en bloed, en ging ik ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al vóór mij 

apostel waren; maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar 
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Damascus. Daarna, drie jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te 

bezoeken, en ik bleef vijftien dagen bij hem. En ik heb niemand anders van de 

apostelen gezien; alleen Jakobus, de broer van de Heere. Wat ik u schrijf, zie, 

ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna kwam ik in de streken van Syrië en 

Cilicië. En ik was van gezicht onbekend aan de gemeenten van Judea die in 

Christus zijn. Maar zij hadden alleen horen zeggen: Hij die ons voorheen 

vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij voorheen verwoestte. En zij 

verheerlijkten God in mij. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Judas, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jud 1: 14 - 25 

Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: 

Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het 

oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun 

goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de 

harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben. Zij 

zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerten 

wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar 

de ogen zien ter wille van voordeel. Maar u, geliefden, herinnert u zich de 

woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heere Jezus Christus, 

dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun 

eigen goddeloze begeerten wandelen. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, 

natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Maar u, geliefden, bouwt u uzelf 

op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde 

van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het 

eeuwige leven. En ontferm u over sommigen, en ga daarbij met onderscheid te 

werk. Red anderen echter met vrees, en ruk hen uit het vuur. U moet ook haten 

het onderkleed dat door het vlees bevlekt is. Aan Hem nu Die bij machte is u 

voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in 

grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en 

majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen.  
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 5: 19 - 23  

Maar een engel van de Heere opende 's nachts de deuren van de gevangenis, 

bracht hen naar buiten en zei: Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al 

de woorden van dit leven. Toen zij dit gehoord hadden, gingen zij tegen de 

ochtend de tempel in en gaven onderwijs. En de hogepriester en zij die bij hem 

waren, kwamen samen, riepen de Raad en al de oudsten van de Israëlieten 

bijeen en stuurden dienaars naar de gevangenis om hen te halen. Maar toen de 

dienaars daar kwamen, vonden zij hen niet in de gevangenis, dus keerden zij 

terug en berichtten: Wij stelden wel vast dat de gevangenis met alle 

zorgvuldigheid afgesloten was en dat de bewakers buiten voor de deuren 

stonden, maar toen wij die geopend hadden, troffen wij binnen niemand aan. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (18: 1 - 9) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 119: 1, 2 

Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan. 

Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart 

zoeken. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze Verlosser en ons 

aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan wie alle eer en glorie in 

eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 18: 1 - 9 

Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Wie is toch de 

belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij Zich en 

zette dat in hun midden. En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet 

verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist 

niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de 
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belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in Mijn 

Naam, die ontvangt Mij. Maar wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, 

doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan 

zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was. Wee de 

wereld vanwege al haar struikelblokken, want het is noodzakelijk dat er 

struikelblokken komen; maar wee die mens door wie zo'n struikelblok er komt! 

Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. 

Het is beter voor u kreupel of verminkt tot het leven in te gaan, dan met twee 

handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. Als uw oog u 

doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog 

tot het leven in te gaan, dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te 

worden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

$$$ 
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Derde ZONDAG VAN DE MAAND abieb 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (14: 7 - 15) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 52: 11, 10 

Ik zal Uw Naam verwachten, want die is voor Uw gunstelingen goed. Ik 

vertrouw op Gods goedertierenheid, eeuwig en altijd. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 14: 7 - 15 

En Hij sprak een gelijkenis tot de genodigden, toen Hij merkte hoe zij de 

ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Hij zei tegen hen: Wanneer u door iemand 

op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat 

niet misschien iemand die voornamer is dan u, door hem uitgenodigd is, en hij 

die u en hem uitgenodigd heeft, tegen u zal komen zeggen: Geef hem die plaats. 

U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te nemen. Maar 

wanneer u uitgenodigd bent, ga er heen en ga op de laatste plaats aanliggen, 

opdat, als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: Vriend, kom 

hoger op. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen. 

Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf 

vernedert, zal verhoogd worden. En Hij zei ook tegen hem die Hem uitgenodigd 

had: Wanneer u een middagof avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw 

vrienden, ook niet uw broers, en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook 

zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter 

een feestmaaltijd gereedmaakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en 

blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want 

het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Toen een 

van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorde, zei hij tegen Hem: Zalig is hij 

die brood zal eten in het Koninkrijk van God.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (24: 1 - 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 135: 1, 2 

Loof de Naam van de HEERE, loof Hem, dienaren van de HEERE, u, die staat 

in het huis van de HEERE, in de voorhoven van het huis van onze God. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 24: 1 - 12 

En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het 

graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en 

sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het 

graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de 

Heere Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee 

mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd 

werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom 

zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. 

Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De Zoon 

des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en 

gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich Zijn 

woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles 

aan de elf discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, 

Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, en de anderen die bij hen waren, 

die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat en zij 

geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij 

zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en 

verwonderde zich over wat er gebeurd was.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan Timotheüs, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Tim 6: 3 - 16 

Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden 

van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met 

de godsvrucht, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke 

neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort: afgunst, ruzie, 

lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, voortdurend geruzie van 

mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, 

omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit 

soort mensen. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, 

vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het 

is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel 

en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen 

worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke 

begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want 

geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn 

sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten 

doorstoken. U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag 

daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en 

zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het 

eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd 

hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, en 

voor Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd 

heeft, dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning 

van onze Heere Jezus Christus. De zalige en alleen machtige Heere, de Koning 

der koningen en Heere der heren, zal Hem op Zijn tijd laten zien, Hij Die als 

enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft 

geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige 

kracht. Amen.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

  



Derde zondag van de maand Abieb 

 

 

 

195 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 3: 1 – 12 

U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers 

dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in 

veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, 

die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de 

paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen 

daarmee heel hun lichaam. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en 

worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer 

klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een 

klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur 

een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van 

ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt 

het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt 

zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en 

vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door 

de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te 

bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader, en 

door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt 

zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo 

te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water 

opwellen? Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of 

een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout én zoet water voortbrengen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 18: 12 - 23 

Maar toen Gallio stadhouder van Achaje was, stonden de Joden eensgezind 

tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel. Zij zeiden: Deze man 

haalt de mensen over om God te dienen in strijd met de wet. Maar toen Paulus 

zijn mond wilde openen, zei Gallio tegen de Joden: Als er een of ander onrecht 

of een misdrijf begaan was, o Joden, dan zou ik u met reden verdragen; maar 

als er een geschilpunt is over een woord, over namen en over de wet die onder 

u geldt, dan moet u het zelf maar zien; want ik wil over deze dingen geen rechter 

zijn. En hij joeg hen van de rechterstoel weg. Toen grepen alle Grieken 

Sosthenes, het hoofd van de synagoge, en sloegen hem vóór de rechterstoel. 

Gallio trok zich echter niets van deze dingen aan. En toen Paulus er nog vele 

dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broeders en vertrok vandaar per 

schip, in gezelschap van Priscilla en Aquila, naar Syrië, nadat hij zijn hoofd in 

Kenchreeën kaalgeschoren had. Hij had namelijk een gelofte gedaan. En hij 

kwam in Efeze aan en liet hen daar achter; maar zelf ging hij de synagoge 

binnen en ging in gesprek met de Joden. En toen zij hem vroegen langere tijd 

bij hen te blijven, stemde hij daar niet in toe. Maar hij nam afscheid van hen en 

zei: Ik moet beslist het komende feest in Jeruzalem vieren, maar ik zal bij u 

terugkeren, als God het wil. En hij voer weg uit Efeze. En toen hij in Caesarea 

aangekomen was, ging hij naar Jeruzalem, en na de gemeente gegroet te 

hebben, ging hij naar Antiochië. En nadat hij daar enige tijd geweest was, 

vertrok hij en reisde vervolgens door het land van Galatië en Frygië en hij 

versterkte alle discipelen. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (9: 10 – 17) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 145: 17, 18 

De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, goedertieren in al Zijn werken. De 

HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid 

aanroepen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 9: 10 – 17 

En toen de apostelen teruggekeerd waren, vertelden zij Hem alles wat zij 

gedaan hadden. Hij nam hen mee en vertrok, alleen met hen, naar een eenzame 

plaats bij een stad die Bethsaïda heette. Toen de menigte dat merkte, volgden 

zij Hem. Hij ontving hen en sprak tot hen over het Koninkrijk van God; en hen 

die genezing nodig hadden, maakte Hij gezond. De dag begon te dalen. De 

twaalf kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Stuur de menigte weg, 

opdat zij naar de omliggende dorpen en gehuchten gaan om onderdak en 

voedsel te vinden, want wij zijn hier op een eenzame plaats. Maar Hij zei tegen 

hen: Geeft u hun te eten. Zij zeiden: Wij hebben niet meer dan vijf broden en 

twee vissen, of wij zouden voor al dit volk voedsel moeten gaan kopen. Er waren 

namelijk ongeveer vijfduizend mannen. Maar Hij zei tegen Zijn discipelen: Laat 

hen gaan zitten in groepen, elk van vijftig. En zij deden dat en lieten allen 

plaatsnemen. En nadat Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek 

Hij op naar de hemel, en Hij zegende ze, brak ze en gaf ze aan de discipelen om 

aan de menigte voor te zetten. En zij aten en werden allen verzadigd. Wat zij 

overhadden van de stukken brood, werd opgeraapt: twaalf manden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Vierde ZONDAG VAN DE MAAND abieb 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (7: 1 – 10) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 59: 10, 11, 18 

God is mijn veilige vesting, God zal mij op mijn belagers doen neerzien. Voor 

U, mijn kracht, zal ik psalmen zingen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 7: 1 – 10 

Nadat Hij al Zijn woorden beëindigd had ten aanhoren van het volk, ging Hij 

Kapernaüm binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman over honderd, die 

hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord 

had, stuurde hij de oudsten van de Joden naar Hem toe en dezen vroegen Hem 

te komen en zijn slaaf gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, 

smeekten zij Hem indringend en zeiden: Hij is het waard dat U dat voor hem 

doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. 

En Jezus ging met hen mee, maar toen Hij niet ver meer van het huis was, 

stuurde de hoofdman enkele vrienden naar Hem toe om tegen Hem te zeggen: 

Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt. 

Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar U toe te komen, maar spreek 

een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder 

gezag van anderen gesteld is, en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de 

een: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn slaaf: 

Doe dat! en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over 

hem, en Hij keerde Zich om en zei tegen de menigte die Hem volgde: Ik zeg u: 

Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd 

waren, in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke slaaf gezond. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (20: 1 – 18) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 86: 12, 13 

Heere, mijn God, ik zal U loven met heel mijn hart, ik zal Uw Naam voor eeuwig 

eren. Want Uw goedertierenheid is groot over mij, U hebt mijn ziel. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 20: 1 – 18 

En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog 

donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. 

Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, 

die Jezus liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf 

weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben. Petrus dan 

ging naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het graf. En die twee 

liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en 

kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, 

maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging 

het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek, die op Zijn hoofd 

geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op 

een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf 

gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de 

Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen 

weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij 

huilde, boog zij voorover in het graf, en zij zag twee engelen in witte kleding 

zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar 

het lichaam van Jezus gelegen had; en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom 

huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik 

weet niet waar ze Hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde 

zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat Jezus het was. 

Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de 

tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg 

mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen. Jezus zei tegen 

haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: 
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Meester. Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet 

opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik 

vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God. Maria 

Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat 

Hij dit tegen haar gezegd had.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de 

Filippenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

Fil 1: 27 – 2: 11 

Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u 

zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, 

en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie, en dat u zich 

in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is 

dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid, en dat van God 

uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in 

Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden, omdat u dezelfde strijd hebt als 

die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Als er dan enige bemoediging is 

in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van 

de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn 

blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van 

ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar 

laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat 

eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder 

ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn 

die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het 

niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd 

heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te 

worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd 

en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft 

God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven 

alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die 

in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou 

belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen.  



Vierde zondag van de maand Abieb 

 

 

 

211 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 1: 25 - 2: 10 

En dit is het Woord dat onder u verkondigd is. Leg dan af alle slechtheid, alle 

bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als 

pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor 

mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, 

en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen 

verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als 

levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, 

om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. 

Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren 

en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, 

die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die 

de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des 

aanstoots en een struikelblok; voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, 

door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een 

uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat 

God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van 

Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die 

voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, 

maar nu in ontferming aangenomen bent.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 19: 11 - 22  

En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat, 

als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam 

op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit 

hen weggingen. En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders 
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waagden het de Naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze 

geesten hadden. Zij zeiden: Wij bezweren u bij Jezus, Die door Paulus gepredikt 

wordt. Het waren zeven zonen van Sceva, een Joodse overpriester, die dit 

deden. Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet 

ik af, maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong 

op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij 

naakt en gewond uit dat huis vluchtten. En dit werd bij allen bekend, zowel bij 

de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen, 

en de Naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen die 

geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van 

hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en 

verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde 

ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken. Zo nam het Woord van de 

Heere met kracht toe en werd steeds sterker. En toen dit alles voorbij was, nam 

Paulus zich in de geest voor door Macedonië en Achaje te gaan om naar 

Jeruzalem te reizen. Hij zei: Wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome 

zien. En nadat hij twee van hen die hem dienden, naar Macedonië had 

gestuurd, namelijk Timotheüs en Erastus, bleef hij zelf een tijd lang in Asia.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (11: 1 - 45) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 40: 6, 17 

HEERE, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan, en Uw 

gedachten, die U over ons hebt, dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan 

tellen; laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen: De HEERE is groot!  

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
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Joh 11: 1 - 45 

En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar 

zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en Zijn 

voeten afgedroogd heeft met haar haren; haar broer Lazarus was ziek. Zijn 

zusters dan stuurden Hem de boodschap: Heere, zie, hij die U liefhebt, is ziek. 

En toen Jezus dat hoorde, zei Hij: Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er 

met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor 

verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen 

Hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef Hij nog twee dagen in de plaats waar 

Hij was. Daarna zei Hij tegen de discipelen: Laten wij weer naar Judea gaan. 

De discipelen zeiden tegen Hem: Rabbi, de Joden hebben U onlangs nog 

geprobeerd te stenigen, en gaat U daar weer heen? Jezus antwoordde: Zijn er 

niet twaalf uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat 

hij het licht van deze wereld ziet, maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich, 

omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak Hij, en daarna zei Hij tegen hen: 

Lazarus, onze vriend, slaapt, maar Ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op 

te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, zal hij gezond 

worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat Hij 

over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus 

is gestorven. En Ik ben blij voor u dat Ik daar niet was, opdat u gelooft; maar 

laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei 

tegen zijn medediscipelen: Laten ook wij gaan om met Hem te sterven. Toen 

Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf lag. (Bethanië nu 

lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer vijftien stadiën daarvandaan.) En velen van 

de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun 

broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet, maar 

Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest 

was, zou mijn broer niet gestorven zijn, maar ook nu weet ik dat God U alles 

wat U van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer 

opstaan. Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding 

op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie 

in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij 

gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen Hem: Ja, 

Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, Die in de wereld 

komen zou. En na dit gezegd te hebben ging zij weg en riep Maria, haar zuster, 

onopgemerkt en zei: De Meester is er en Hij roept u. Zodra die dat hoorde, 

stond zij snel op en ging naar Hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp 

gekomen, maar was op de plaats waar Martha Hem tegemoetgekomen was. 

Toen dan de Joden, die met haar in het huis waren en haar troostten, zagen dat 
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Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden: Zij gaat 

naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was, en 

Hem zag, viel zij aan Zijn voeten en zei tegen Hem: Heere, als U hier geweest 

was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook 

de Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd Hij heftig in de geest 

bewogen en raakte innerlijk in beroering. En Hij zei: Waar hebt u hem gelegd? 

Zij zeiden tegen Hem: Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan 

zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had! En sommigen van hen zeiden: Kon Hij Die de 

ogen van de blinde geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? 

Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in Zichzelf, kwam bij het graf. Het was een 

grot, en er was een steen op gelegd. Jezus zei: Neem de steen weg. Martha, de 

zuster van de gestorvene, zei tegen Hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier 

al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u 

gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de 

gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, Ik dank U dat U 

Mij verhoord hebt. En Ik wist dat U Mij altijd verhoort, maar ter wille van de 

menigte die om Mij heen staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij geloven dat U Mij 

gezonden hebt. En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: 

Lazarus, kom naar buiten! En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan 

handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een 

zweetdoek. Jezus zei tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan 

van de Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus 

gedaan had, geloofden in Hem. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 

  

Zondagen Hoofdindex 



Eerste zondag van de maand Misra 

 

 

 

215 

Eerste ZONDAG VAN DE MAAND Misra 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (6: 45 – 56) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 33: 22, 18 

Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE, zoals wij op U hopen. Zie, het 

oog van de HEERE is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn goedertierenheid 

hopen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 6: 45 – 56 

En meteen dwong Hij Zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen 

naar de overkant, naar Bethsaïda, terwijl Hijzelf de menigte weg zou sturen. En 

toen Hij afscheid van hen genomen had, ging Hij naar de berg om te bidden. 

En toen het avond was geworden, was het schip midden op de zee en Hijzelf 

was alleen op het land. En Hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het 

schip vooruit te krijgen, want zij hadden de wind tegen; en omstreeks de vierde 

nachtwake kwam Hij, lopend op de zee, naar hen toe en wilde hen voorbijgaan. 

En toen zij Hem zagen lopen op de zee, dachten zij dat het een spook was en 

schreeuwden luid, want allen zagen Hem en raakten in verwarring; en meteen 

sprak Hij met hen en zei tegen hen: Heb goede moed, Ik ben het; wees niet 

bevreesd. En Hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen; en zij waren 

innerlijk volkomen buiten zichzelf en zij verwonderden zich, want zij hadden 

bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. En 

toen zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Gennesaret en legden daar 

aan. En toen zij uit het schip gegaan waren, herkende men Hem meteen. En 

men liep heel die streek door en begon op ligmatten hen die er slecht aan toe 

waren met zich mee te dragen naar de plaats waarvan ze hoorden dat Hij daar 

was. En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden 

ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom 

van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden 

gezond.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (28: 1 – 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 33: 20, 21 

Onze ziel verwacht de HEERE, Hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is 

in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 28: 1 – 20 

Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, 

kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En 

zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit 

de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging 

erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. 

De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel 

antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet 

dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, 

zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga 

haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en 

zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. 

En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij 

snelden weg om het Zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het 

aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: 

Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. 

Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders 

dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien. Terwijl zij 

onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichtten de 

overpriesters alles wat er gebeurd was. En zij kwamen bijeen met de oudsten, 

en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven, en 

zij zeiden: Zeg: Zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben Hem gestolen, 

terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem 

overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen zij het geld in ontvangst 

genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is 

verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. En de elf discipelen zijn naar 
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Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem 

zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen 

toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga 

dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van 

de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht 

te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. 

Amen.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de 

Korinthe, zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 9: 1 – 27 

Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus, onze Heere, 

gezien? Bent u niet mijn werk in de Heere? Als ik voor anderen geen apostel 

ben, dan ben ik het toch wel voor u, want u bent het zegel van mijn apostelschap 

in de Heere. Dit is mijn verdediging tegenover hen die mij beoordelen. Hebben 

wij niet het recht om te eten en te drinken? Hebben wij niet het recht om een 

zuster als vrouw mee te nemen, zoals ook de andere apostelen, en de broers van 

de Heere, en Kefas? Of hebben alleen ik en Barnabas geen recht om niet te 

werken? Wie dient ooit in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Wie plant een 

wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Of wie weidt een kudde en voedt zich niet 

met de melk van de kudde? Spreek ik dit naar de mens? Of zegt ook de wet niet 

hetzelfde? Want in de wet van Mozes staat geschreven: U mag een dorsende os 

niet muilbanden. Bekommert God Zich alleen maar om de ossen? Of zegt Hij 

dit vooral om ons? Jawel, om ons is geschreven dat wie ploegt, in hoop hoort te 

ploegen, en dat wie in hoop dorst, het deel waarop hij hoopt, hoort te krijgen. 

Als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel als wij van u het 

stoffelijke oogsten? Als anderen aan dit recht over u deelhebben, waarom wij 

niet des te meer? Wij hebben echter van dit recht geen gebruik gemaakt, maar 

wij verdragen alles, opdat wij geen enkele hindernis opwerpen voor het 

Evangelie van Christus. Weet u niet dat zij die de tempeldienst verrichten, van 

het heilige eten? En dat zij die steeds bij het altaar verkeren, hun deel 

ontvangen van de offers van het altaar? Zo heeft de Heere ook met het oog op 

hen die het Evangelie verkondigen, opgedragen dat zij van het Evangelie leven. 

Ik heb hiervan echter geen gebruik gemaakt. En ik schrijf dit niet opdat dit mij 
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alsnog ten deel zal vallen, want ik zou liever sterven dan dat iemand mijn roem 

van zijn inhoud zou ontdoen. Als ik het Evangelie verkondig, is er voor mij 

namelijk geen reden tot roem. De noodzaak daarvan is mij immers opgelegd. 

En wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig! Want als ik dat vrijwillig doe, 

heb ik recht op loon, maar als ik het onwillig doe, is het beheer van het 

Evangelie mij toch toevertrouwd. Wat voor loon heb ik dan? Dat ik, bij de 

evangelieverkondiging, het Evangelie van Christus kosteloos maak, om geen 

gebruik te maken van mijn recht als verkondiger van het Evangelie. Want 

hoewel ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om 

meer mensen te winnen. En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om 

Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de 

wet, om hen die onder de wet zijn te winnen. Voor hen die zonder de wet zijn, 

ben ik geworden als zonder de wet hoewel niet zonder de wet van God, want ik 

sta onder de wet van Christus om hen te winnen die zonder de wet zijn. Ik ben 

voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor 

allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. En dit doe 

ik ter wille van het Evangelie, opdat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden. 

Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts 

één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een 

wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een 

vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te 

ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó met de 

vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde 

wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te 

hebben, zelf verwerpelijk word.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 3: 8 – 15 

Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees 

barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, 

maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u 

zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die 

moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van 

bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede 
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zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de 

rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht 

van de Heere is tegen hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen, 

als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege 

de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, 

laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart. 
Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 19: 23 - 40  

Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de 

Heere. Want iemand van wie de naam Demetrius was, een zilversmid, die 

zilveren tempeltjes van Artemis maakte, verschafte aan zijn vakgenoten een 

niet gering inkomen. Hij riep hen bijeen met de arbeiders die zulke dingen 

maakten, en zei: Mannen, u weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart 

ontlenen. En u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte niet alleen in 

Efeze, maar in bijna heel Asia overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de goden, 

door te zeggen dat goden die met handen gemaakt worden geen goden zijn. En 

wij lopen niet alleen het gevaar dat ons beroep een slechte naam krijgt, maar 

ook dat de tempel van de grote godin Artemis als niets beschouwd zal worden, 

en dat ook de grootheid dreigt te verdwijnen van haar aan wie heel Asia en de 

wereld eer bewijst. Toen zij dan dit hoorden, werden zij vervuld van woede en 

schreeuwden: Groot is de Artemis van de Efeziërs! En heel de stad raakte in 

opschudding; ze stormden eensgezind naar het theater, waarbij ze Gajus en 

Aristarchus meesleurden, Macedoniërs, reisgenoten van Paulus. En toen 

Paulus zich onder het volk wilde begeven, lieten de discipelen het hem niet toe. 

En ook sommigen van de oversten van Asia, die met hem bevriend waren, 

stuurden iemand naar hem toe en riepen hem ertoe op zich niet naar het 

theater te begeven. De één nu riep dit en de ander wat anders, want de 

vergadering was verward en de meesten wisten niet waarom zij bijeengekomen 

waren. En men liet Alexander uit de menigte naar voren komen, omdat de 

Joden hem naar voren duwden. En nadat Alexander met zijn hand gewenkt 

had, wilde hij zich tegenover het volk verdedigen. Maar toen zij begrepen dat 
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hij een Jood was, riepen zij allen als met één stem, ongeveer twee uur lang: 

Groot is de Artemis van de Efeziërs! En de stadssecretaris zei, nadat hij de 

menigte gekalmeerd had: Mannen van Efeze! Welk mens is er die niet weet dat 

de stad van de Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote godin Artemis en 

van het beeld dat uit de hemel gevallen is? Omdat dit alles niet tegen te spreken 

valt, is het noodzakelijk dat u kalm blijft en niets ondoordachts doet. Want u 

hebt deze mannen hier gebracht, die geen tempelrovers zijn en uw godin niet 

gelasterd hebben. Als dus Demetrius en zijn vakgenoten tegen iemand iets 

hebben: er worden rechtszittingen gehouden, en er zijn stadhouders. Laten zij 

dan een aanklacht tegen elkaar indienen. Maar als u over andere zaken iets 

verlangt, zal daar in een wettige vergadering over beslist worden. Want wij 

lopen gevaar van oproer beschuldigd te worden om wat er vandaag gebeurd is, 

omdat er geen enkele reden is aan te voeren waarmee wij rekenschap kunnen 

afleggen van deze oploop. En nadat hij dit gezegd had, liet hij de vergadering 

uiteengaan. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (20: 9 – 19) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 80: 15, 16 

O God van de legermachten, keer toch terug; kijk neer uit de hemel en zie. Zie 

om naar deze wijnstok, de stam die Uw rechterhand geplant heeft. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 20: 9 – 19 

En Hij begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen: Iemand plantte een 

wijngaard en verhuurde die aan landbouwers en ging een tijd lang naar het 

buitenland. En toen het de tijd was, stuurde hij een slaaf naar de landbouwers, 

opdat zij hem een deel van de opbrengst van de wijngaard zouden geven. De 

landbouwers echter sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg. En hij 

stuurde nog een andere slaaf, maar zij sloegen ook hem, behandelden hem 
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schandelijk en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij nog een 

derde, maar zij verwondden ook deze en wierpen hem eruit. En de heer van de 

wijngaard zei: Wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als zij deze 

zien, zullen zij mogelijk ontzag voor hem hebben. Maar toen de landbouwers 

hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden: Dit is de erfgenaam. Kom, 

laten we hem doden, opdat de erfenis van ons zal worden. En toen zij hem 

buiten de wijngaard geworpen hadden, doodden zij hem. Wat zal dan de heer 

van de wijngaard met hen doen? Hij zal komen en die landbouwers ombrengen 

en zal de wijngaard aan anderen geven. En toen zij dit hoorden, zeiden zij: Dat 

nooit. Maar Hij keek hen aan en zei: Wat betekent dan dit wat geschreven staat: 

De steen die de bouwers verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden? 

Ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden en op wie hij valt, die zal hij 

vermorzelen. En de overpriesters en schriftgeleerden probeerden op datzelfde 

moment de hand aan Hem te slaan. Zij waren echter bevreesd voor het volk, 

want zij begrepen dat Hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 
 

$$$ 
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Tweede ZONDAG VAN DE MAAND misra 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (18: 9 - 17) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 119: 145, 146 

Ik heb met heel mijn hart geroepen; verhoor mij, HEERE, verlos mij; dan zal 

ik mij aan Uw getuigenissen houden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 18: 9 - 17 

En Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren 

dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachtten, deze gelijkenis: Twee 

mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en de 

ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik 

dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, 

overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden 

van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook 

zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O 

God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd 

terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf 

verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd 

worden. En zij brachten ook de jonge kinderen bij Hem, opdat Hij die zou 

aanraken. En toen de discipelen dat zagen, bestraften ze hen. Jezus echter riep 

die kleinen tot Zich en zei: Laat de kleine kinderen tot Mij komen en verhinder 

hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God. Voorwaar zeg Ik 

u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet 

binnengaan.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (16: 2 – 8) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 89: 2, 3 

Ik zal de blijken van goedertierenheid van de HEERE eeuwig bezingen, van 

generatie op generatie Uw trouw met mijn mond bekendmaken. Want ik heb 

gezegd: Uw goedertierenheid zal voor eeuwig gebouwd worden; Uw trouw hebt 

U vast doen staan in de hemel zelf. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 16: 2 – 8 

En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon 

opging. En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van 

het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, 

want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de 

rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren 

ontdaan. Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de 

Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar 

ze Hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat 

Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft. En 

zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving 

en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij 

waren bevreesd. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Efeze, zijn 

zegen zij met ons. 
 

Efe 6: 1 – 23 

Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je 

vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), opdat het je goed 

gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, 

maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Slaven, 

wees, evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw heer naar het vlees, met vrees 

en beven, oprecht van hart, niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar als 

slaven van Christus; doe zo van harte de wil van God, en dien met 

bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan 

goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij 

vrije. En heren, doe hetzelfde bij hen; laat het dreigen achterwege. U weet toch 

dat ook uw Heere in de hemelen is en dat er bij Hem geen aanzien des persoons 

is. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn 

macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt 

houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd 

niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke 

machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele 

wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het 

kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw 

middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de 

gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de 

vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen 

van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het 

zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle 

gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle 

volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord 

gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het 

geheimenis van het Evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in 

ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. En 

opdat ook u weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal Tychikus, de geliefde 

broeder en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekendmaken. Met dat 

doel heb ik hem naar u toe gestuurd, opdat u onze omstandigheden zou kennen 
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en hij uw hart zou vertroosten. Vrede zij de broeders, en liefde met geloof, van 

God de Vader en van de Heere Jezus Christus. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 2: 7 – 17 

Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het 

begin hebt gehad; dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt 

gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in Hem en in u, want 

de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het 

licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder 

liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. 

Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en 

weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Ik 

schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn 

Naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik 

schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, 

kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem 

kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u 

sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Heb 

de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld 

liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de 

begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, 

is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar 

begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 20: 1 - 12  

Nadat de opschudding bedaard was, ontbood Paulus de discipelen en, na hen 

gegroet te hebben, vertrok hij om naar Macedonië te reizen. En toen hij die 

delen van het land doorgetrokken was en hen met veel woorden bemoedigd 

had, kwam hij in Griekenland. En toen hij daar drie maanden doorgebracht 

had, en de Joden een aanslag op hem wilden plegen toen hij op het punt stond 

naar Syrië te varen, vatte hij het plan op terug te keren door Macedonië. En tot 

in Asia vergezelden hem Sopater uit Berea, en van de Thessalonicenzen 

Aristarchus en Secundus, en Gajus uit Derbe, en Timotheüs, en Tychikus en 

Trofimus uit Asia. Dezen waren vooruitgereisd en wachtten ons op in Troas. 

Wij echter vertrokken na de dagen van de ongezuurde broden per schip van 

Filippi en kwamen binnen vijf dagen bij hen in Troas aan, waar wij zeven dagen 

verbleven. En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen 

waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag 

wilde vertrekken; en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht. En er 

waren veel lampen in de bovenzaal waar zij bijeenwaren. En een zekere 

jongeman, van wie de naam Eutychus was, zat in het venster en werd door een 

diepe slaap overmand, doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel, door de slaap 

overmand, van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgetild. Maar 

Paulus ging naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn armen om hem heen 

en zei: Maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem. En nadat hij weer naar 

boven gegaan was, brood gebroken en iets genuttigd had, en hij lang, tot het 

aanbreken van de dag toe, met hen gesproken had, vertrok hij zo. En zij 

brachten de jongen levend mee en werden bovenmate vertroost.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (5: 27 – 39) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 89: 6, 16  

Daarom looft de hemel Uw wonderen, HEERE, ja, prijst men Uw trouw in de 

gemeente van de heiligen. Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent, 

zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 5: 27 – 39 

En hierna ging Hij weg, en Hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het 

tolhuis zitten en Hij zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op, liet alles achter en 

volgde Hem. En Levi bereidde voor Hem een grote maaltijd in zijn huis en er was 

een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hen aanlagen. En hun 

schriftgeleerden en de Farizeeën morden tegen Zijn discipelen en zeiden: Waarom 

eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde en zei tegen 

hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet 

gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En zij zeiden 

tegen Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen zij 

gebeden, en evenzo ook de discipelen van de Farizeeën, maar die van U eten en 

drinken? Maar Hij zei tegen hen: Kunt u de bruiloftsgasten laten vasten, terwijl de 

Bruidegom bij hen is? De dagen zullen echter komen, wanneer de Bruidegom van 

hen weggenomen zal zijn; dan, in die dagen, zullen zij vasten. Hij sprak ook tot 

hen een gelijkenis: Niemand zet een lap van een nieuw bovenkleed op een oud 

bovenkleed; anders zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren, en de 

lap van het nieuwe zal niet passen bij het oude. En niemand doet nieuwe wijn in 

oude leren zakken; anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten en de wijn 

zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet 

men in nieuwe zakken doen en beide blijven ze behouden. En niemand die oude 

wijn drinkt, wil meteen nieuwe, want hij zegt: De oude is beter.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

$$$ 
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Derde ZONDAG VAN DE MAAND MISRA 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (11: 27 – 36) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 5: 8, 12 

Ik echter zal door Uw grote goedertierenheid Uw huis binnengaan, mij buigen 

naar Uw heilig paleis in vreze voor U. Laat verblijd zijn allen die tot U de 

toevlucht nemen, laat in U van vreugde. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 11: 27 – 36 

Het gebeurde, toen Hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de menigte haar 

stem verhief en tegen Hem zei: Zalig is de schoot die U gedragen heeft, en zijn 

de borsten waaraan U gezogen hebt! Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het 

Woord van God horen en het bewaren. Toen de menigte te hoop liep, begon Hij 

te zeggen: Dit geslacht is een verdorven geslacht; het verlangt een teken, maar 

het zal geen teken gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Want 

zoals Jona voor de inwoners van Nineve een teken geweest is, zo zal ook de 

Zoon des mensen het zijn voor dit geslacht. De koningin van het Zuiden zal in 

het oordeel samen met de mannen van dit geslacht opstaan en hen veroordelen, 

want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te 

horen en zie, meer dan Salomo is hier! De mannen van Nineve zullen in het 

oordeel samen met dit geslacht opstaan en het veroordelen, want zij hebben 

zich bekeerd op de prediking van Jona, en zie, meer dan Jona is hier! Niemand 

die een lamp aansteekt, zet die in het verborgene, en ook niet onder de 

korenmaat, maar op de standaard, opdat zij die binnenkomen, het licht kunnen 

zien. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog oprecht is, is 

ook heel uw lichaam verlicht; maar als het kwaadaardig is, is ook heel uw 

lichaam duister. Zie er dus op toe, dat het licht dat in u is, geen duisternis is. 

Als dus uw lichaam helemaal licht is, en geen enkel deel ervan duister is, zal het 

net zo geheel licht zijn als wanneer de lamp het met zijn schijnsel verlicht.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  



Derde zondag van de maand Misra 

 

 

 

219 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (24: 1 – 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 15: 1, 2 

HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg? Hij 

die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid 

spreekt. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 24: 1 – 12 

En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het 

graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en 

sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het 

graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de 

Heere Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee 

mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd 

werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom 

zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. 

Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De Zoon 

des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en 

gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich Zijn 

woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles 

aan de elf discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, 

Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, en de anderen die bij hen waren, 

die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat en zij 

geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij 

zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en 

verwonderde zich over wat er gebeurd was.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 16: 17 – 20 

En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden 

teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt 

ontvangen, en keer u van hen af. Want zulke mensen dienen niet onze Heere 

Jezus Christus, maar hun eigen buik, en door fraaie woorden en mooie praat 

bedriegen zij de harten van de argeloze mensen. Want uw gehoorzaamheid is 

tot allen doorgedrongen. Ik verblijd mij dan ook over u en ik wil dat u wijs bent 

wat het goede betreft, maar ook oprecht wat het kwade betreft. En de God van 

de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van 

onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 2: 18 – 3: 7 

Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die 

goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade, 

als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en 

daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt 

wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig 

verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want 

hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat 

ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen 

zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij 

uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het 

overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn 

lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de 

gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. Want u was 

als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van 

uw zielen. Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als 
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sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de 

vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine 

levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen. Uw sieraad moet niet 

bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden 

sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de 

verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een 

zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich 

voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen 

onderdanig waren; zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. 

U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor 

enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Evenzo, mannen, woon met begrip 

met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook 

mede-erfgenamen met haar van de genade van het leven; opdat uw gebeden 

niet verhinderd worden.  Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de 

wereld zijn. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil 

van God doet blijft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 21: 8 - 14  

En de volgende dag gingen Paulus en wij die bij hem waren, daarvandaan en 

kwamen in Caesarea. Wij gingen naar het huis van Filippus, de evangelist, die 

een van de zeven diakenen was, en bleven bij hem. Deze had vier dochters, nog 

maagden, die profeteerden. En toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een 

zekere profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was. En hij kwam naar ons 

toe, pakte de gordel van Paulus, en nadat hij zijn eigen handen en voeten 

daarmee gebonden had, zei hij: Dit zegt de Heilige Geest: De man van wie deze 

gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen 

van de heidenen overleveren. Toen wij dit hoorden, smeekten zowel wij als de 

mensen van die plaats dat hij niet naar Jeruzalem zou gaan. Maar Paulus 

antwoordde: Wat doet u nu dat u huilt en mijn hart week maakt? Want ik ben 

bereid, niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor 

de Naam van de Heere Jezus. En toen hij zich niet liet overtuigen, deden wij er 

het zwijgen toe, en zeiden: Laat de wil van de Heere geschieden.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen.  
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Het Heilige Evangelie  

Markus (3: 22 – 35) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 28: 2, 7, 6 

Hoor mijn luide smeekbeden, De HEERE is mijn kracht en mijn schild. Geloofd 

zij de HEERE, want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 3: 22 – 35 

En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft 

Beëlzebul, en: Door de aanvoerder van de demonen drijft Hij de demonen uit. 

En Hij riep hen bij Zich en zei tegen hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan de 

satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat 

koninkrijk niet standhouden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan dat 

huis niet standhouden. En als de satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, 

kan hij niet standhouden, maar is dat zijn einde. Niemand kan het huis van een 

sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke bindt; en 

dan kan hij zijn huis leegroven. Voorwaar, Ik zeg u dat alle zonden de 

mensenkinderen vergeven zullen worden, en de lasteringen die zij ook maar 

uitgesproken zullen hebben; maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige 

Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het 

eeuwige oordeel. Want zij zeiden: Hij heeft een onreine geest. Nu kwamen dan 

Zijn broers en Zijn moeder; en terwijl zij buiten stonden, stuurden zij  iemand 

naar Hem toe om Hem te roepen. En de menigte zat om Hem heen; en ze zeiden 

tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers daarbuiten zoeken U. En Hij 

antwoordde hun en zei: Wie is Mijn moeder, of wie zijn Mijn broers? En terwijl 

Hij rondom Zich keek naar hen die om Hem heen zaten, zei Hij: Zie, Mijn 

moeder en Mijn broeders; want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en 

Mijn zuster en Mijn moeder.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

$$$ Zondagen Hoofdindex 
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Vierde ZONDAG VAN DE MAAND MISRA 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (17: 20 – 37) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 119: 170, 176 

Laat mijn smeken voor Uw aangezicht komen; red mij overeenkomstig Uw 

belofte. Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw dienaar, want Uw 

geboden heb ik niet vergeten. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 17: 20 – 37 

En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van 

God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet 

op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, 

het Koninkrijk van God is binnen in u. En Hij zei tegen de discipelen: Er zullen 

dagen komen dat u ernaar verlangen zult één van de dagen van de Zoon des 

mensen te zien, en u zult die niet zien. En zij zullen tegen u zeggen: Ziehier of 

ziedaar is Hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan. Want zoals de bliksem 

flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel 

licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag. Eerst moet Hij echter veel 

lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. En zoals het gebeurde in 

de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 

Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven 

tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen 

allen om deed komen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen 

van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij 

bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur 

en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag 

waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het 

dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee 

te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij 

achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, 
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zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Ik zeg u: In die 

nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal 

achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal 

aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker 

zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. En zij 

antwoordden en zeiden tegen Hem: Waar, Heere? En Hij zei tegen hen: Waar 

het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Johannes (20: 1 – 18) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 90: 1, 2 

Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Al vóór de 

bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 20: 1 – 18 

En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog 

donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. 

Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, 

die Jezus liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf 

weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben. Petrus dan 

ging naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het graf. En die twee 

liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en 

kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, 

maar toch ging hij er niet in Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging 

het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek, die op Zijn hoofd 

geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op 

een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf 

gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de 

Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen 
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weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij 

huilde, boog zij voorover in het graf, en zij zag twee engelen in witte kleding 

zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar 

het lichaam van Jezus gelegen had; en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom 

huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik 

weet niet waar ze Hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde 

zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat Jezus het was. 

Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de 

tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg 

mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen. Jezus zei tegen 

haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: 

Meester. Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet 

opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik 

vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God. Maria 

Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat 

Hij dit tegen haar gezegd had. 
Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit 1e brief van St. Paulus aan de 

Thessalonicenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

1The 2: 13 – 3: 13 

Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het 

gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als 

een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook 

werkzaam is in u die gelooft. Want u, broeders, bent navolgers geworden van 

de gemeenten van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u 

hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die 

zowel de Heere Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben 

vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij 

verhinderen ons tot de heidenen te spreken opdat die zalig zouden worden. Zo 

maken zij voor altijd de maat van hun zonden vol. En de toorn is over hen 

gekomen tot het einde. Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u 

gescheiden waren – wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart – hebben 

wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien, met grote begeerte. Daarom 
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hebben wij naar u toe willen komen (althans ik, Paulus), eenen andermaal, 

maar de satan heeft het ons verhinderd. Want wat is onze hoop of blijdschap of 

erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heere Jezus 

Christus bij Zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. 

Daarom, toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, leek het ons 

beter om alleen in Athene achtergelaten te worden, en hebben we Timotheüs 

gestuurd, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het Evangelie 

van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen, opdat niemand 

in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Want u weet zelf dat 

wij hiertoe bestemd zijn. Toen wij bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren 

dat wij verdrukt zouden worden, zoals ook gebeurd is – en u weet het. Daarom 

heb ik, omdat ook ik dit verlangen niet langer kon verdragen, hem gestuurd om 

ten aanzien van uw geloof te weten te komen of de verzoeker u misschien niet 

verzocht had en onze inspanning tevergeefs zou zijn geweest. Maar nu is zojuist 

Timotheüs bij u vandaan bij ons teruggekomen en heeft ons de goede 

boodschap gebracht van uw geloof en liefde, en dat u altijd een goede 

herinnering aan ons hebt en vurig verlangt om ons te zien, zoals wij ook u. 

Daardoor zijn wij over u bemoedigd, broeders, bij al onze verdrukking en nood, 

vanwege uw geloof. Want nu leven wij, indien u staande blijft in de Heere. Want 

welke dank kunnen wij God voor u teruggeven, vanwege al de blijdschap 

waarmee wij ons over u verblijden voor het aangezicht van onze God? Wij 

bidden nacht en dag meer dan overvloedig om uw gezicht te mogen zien en om 

te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt. Maar onze God en Vader Zelf, en 

onze Heere Jezus Christus, moge onze weg naar u toe leiden. En ú moge de 

Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, 

zoals ook wij dat zijn tot u, opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk 

te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van 

onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 4: 7 – 5: 5 

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u 

wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, 

zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en 

treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in 

droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. Broeders, spreek 

geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaadspreekt en over zijn broeder 

oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet 

oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is één Wetgever, 

namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde richten. Maar wie bent u, die 

over de ander oordeelt? En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen 

naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en 

winst maken, u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw 

leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna 

verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij 

leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk 

soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is 

het zonde. Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. 

Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. Uw goud 

en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als 

een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Zie, het loon 

van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, 

schreeuwt tot God, en de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn 

doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten. U bent 

u aan weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd. U 

hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 11: 19 - 30  

Zij nu die, door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden 

had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en 

Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het Woord spraken dan alleen tot de 

Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene 

die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de 

Griekssprekenden en de Heere Jezus verkondigden. En de hand van de Heere 

was met hen en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het 

gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was, ter ore; en zij 

zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij 

daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij 

hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij 

was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof; en er werd een 

grote menigte aan de Heere toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om 

Saulus te zoeken; en toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. 

En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een 

grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië 

christenen genoemd werden. En in die dagen kwamen enkele profeten vanuit 

Jeruzalem naar Antiochië. En een van hen, van wie de naam Agabus was, stond 

op en gaf door de Geest te kennen dat er een grote hongersnood zou zijn over 

heel de wereld, die ook gekomen is onder keizer Claudius. En de discipelen 

besloten, ieder naar vermogen, iets te sturen ten dienste van de broeders die in 

Judea woonden, en dat deden zij ook. En zij stuurden het naar de ouderlingen 

door de hand van Barnabas en Saulus.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Markus (13: 3 – 37) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 89: 12, 13, 14 

De hemel is van U, ja, de aarde is van U; de wereld en al wat ze bevat, die hebt 

Ú gegrondvest. Het noorden en het zuiden, die hebt Ú geschapen, Uw hand is 

sterk, Uw rechterhand verheven. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 13: 3 – 37 

En toen Hij op de Olijfberg zat, tegenover de tempel, vroegen Petrus, Jakobus, 

Johannes en Andreas Hem toen zij alleen waren: Zeg ons, wanneer zullen deze 

dingen gebeuren? En wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling 

zullen gaan? En Jezus antwoordde hun en begon te zeggen: Pas op dat niemand 

u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de 

Christus; en zij zullen velen misleiden. En wanneer u hoort van oorlogen en 

geruchten van oorlogen, word dan niet verschrikt, want dit moet gebeuren, 

maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk 

opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen 

aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen en er zullen hongersnoden zijn en 

onlusten. Deze dingen zijn het begin van de weeën. Past u op uzelf; want ze 

zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in de synagogen zult u 

geslagen worden; en u zult voor stadhouders en koningen geplaatst worden 

omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen. En het Evangelie moet eerst 

gepredikt worden aan alle volken. En wanneer ze u zullen wegleiden om u over 

te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet, en bedenk 

het niet; maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want u 

bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En de ene broer zal de andere 

overleveren tot de dood en de vader het kind; en de kinderen zullen opstaan 

tegen de ouders en zullen hen doden. En u zult door allen gehaat worden 

omwille van Mijn Naam, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig 

worden. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover door de 

profeet Daniël gesproken is, zult zien staan waar het niet behoort – laat hij die 

het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de 
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bergen. En wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan in het huis om iets 

uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij 

achterliet, om zijn bovenkleed te halen. Maar wee de zwangere en de zogende 

vrouwen in die dagen! En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter. 

Want die dagen zullen dagen van zo'n verdrukking zijn als er niet geweest is 

vanaf het begin van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er 

ook nooit meer zijn zal. En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er 

geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft 

uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort. En als dan iemand tegen u zal zeggen: 

Zie, hier is de Christus; of zie, Hij is daar; geloof het niet. Want er zullen valse 

christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen 

om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden. Maar past 

u op; zie, Ik heb u alles van tevoren gezegd! Maar in die dagen, na die 

verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet 

geven. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de 

hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen ze de Zoon des mensen 

zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal Hij Zijn 

engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier 

windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel. En 

leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de 

bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u 

deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is, voor de deur. 

Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat al deze 

dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn 

woorden zullen zeker niet voorbijgaan. Maar die dag en dat moment is aan 

niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, 

maar alleen aan de Vader. Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het 

de tijd is. Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging: hij verliet zijn 

huis, gaf zijn slaven volmacht, en gaf aan ieder zijn werk, en gebood de 

deurwachter waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer 

de heer des huizes komt, 's avonds laat of te middernacht of met het 

hanengekraai of 's morgens vroeg, opdat hij u niet, als hij plotseling komt, 

slapend aantreft. En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam! 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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ZONDAG VAN DE kleine MAAND (El-nesie) 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (21: 12 – 33) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 41: 14, 13 

Geloofd zij de HEERE, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid! 

Amen, ja, amen. Want wat mij betreft, U ondersteunt mij in mijn oprechtheid, 

U plaatst mij voor Uw aangezicht, voor eeuwig. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 21: 12 – 33 

Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over 

te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en 

stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam. En dit zal u overkomen, 

opdat u zult getuigen. Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken 

hoe u zich moet verdedigen. Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw 

tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. En u zult ook door 

ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden, en zij zullen 

sommigen van u doden. En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat 

worden. Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan. Door uw 

volharding zult u uw leven verkrijgen. Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door 

legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan wie in 

Judea zijn, vluchten naar de bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn, 

daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn, er niet in gaan. Want dit zijn dagen 

van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt. Maar wee de 

zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land 

en toorn over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en 

in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal 

door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld 

zullen zijn. En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde 

benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee 

en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting 
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van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de 

hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen 

zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze 

dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat 

uw verlossing nabij is. En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de 

vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf 

dat de zomer al nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, 

weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, Ik zeg u dat dit 

geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is. De hemel en de 

aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 
 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (13: 32 – 37) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 102: 13, 25 

Maar U, HEERE, U blijft voor eeuwig, de gedachtenis aan U van generatie op 

generatie. Mijn God, zei ik, neem mij niet weg op de helft van mijn dagen. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 13: 32 – 37 

Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de 

hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader. Let op: waak en 

bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Het zal zijn als bij iemand die naar 

het buitenland ging: hij verliet zijn huis, gaf zijn slaven volmacht, en gaf aan 

ieder zijn werk, en gebood de deurwachter waakzaam te zijn. Wees dus 

waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat 

of te middernacht of met het hanengekraai of 's morgens vroeg, opdat hij u niet, 

als hij plotseling komt, slapend aantreft. En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen 

allen: Wees waakzaam! 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit 2e brief van St. Paulus aan de 

Thessalonicenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

2The 2: 1 – 17 

En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze 

Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het 

wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet 

door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof 

de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze 

misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens 

van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de 

tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God 

vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als 

God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u 

was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard 

wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er 

iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan 

zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest 

van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, 

wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, 

tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de 

ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid 

niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een 

krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen 

veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen 

hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij moeten God altijd voor u 

danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin 

verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. 

Daartoe heeft Hij u geroepen door ons Evangelie om de heerlijkheid van onze 

Heere Jezus Christus te verkrijgen. Sta dan vast, broeders, en houd u aan de 

overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. 

En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft 

liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, 

moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Pet 3: 1 – 18 

Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering 

uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de 

heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en 

Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is. Dit moet u 

allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar 

hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn 

komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen 

zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun 

onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, 

evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de 

wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen 

die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd 

en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf 

van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat 

één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heere 

vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar 

Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen 

tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de 

nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen 

brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als 

deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige 

levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht 

en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, 

zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij 

verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe 

aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen 

verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden 

in vrede en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze 

geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven 

heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. 

Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige 

en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere 

Schriften. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, 

zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt 
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van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en 

Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van 

de eeuwigheid. Amen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 2: 14 - 21  

Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en 

sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u 

bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen: deze mensen zijn 

namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de 

dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de 

laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en 

uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen 

zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op 

Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen 

profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde 

beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis 

en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere 

komt. En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig 

zal worden. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (24: 3 - 35) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 102: 25, 26, 27 

Uw jaren duren voort van generatie op generatie. U hebt voorheen de aarde 

gegrondvest, de hemel is het werk van Uw handen. Die zullen vergaan, maar Ú 

zult standhouden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 24: 3 – 35 

Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen 

waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het 

teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde 

en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen 

onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. 

U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet 

verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 

Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk 

tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke 

ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog 

maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en 

u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. En 

dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. 

En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En 

doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar 

wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie van het 

Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle 

volken; en dan zal het einde komen. Wanneer u dan de gruwel van de 

verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op 

de heilige plaats laat hij die het leest, daarop letten! laten dan zij die in Judea 

zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan 

om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar 

wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de 

zogenden in die dagen! En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter 
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en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er 

niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit 

meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees 

behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen 

ingekort worden. Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, 

geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij 

zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij als het mogelijk zou zijn ook 

de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! Als 

men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij 

is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten 

komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des 

mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich 

verzamelen. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd 

worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de 

hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En 

dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan 

zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des 

mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en 

heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij 

zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene 

uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Leer van de vijgenboom 

deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, 

danweet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, 

weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal 

zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de 

aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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VIJFDE ZONDAG VAN de 2e helft van het 

jaar 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (14: 15 - 21) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 93: 3, 4 

De rivieren verheffen, HEERE, de rivieren verheffen hun stem, de rivieren 

verheffen hun gebruis, de machtige golven van de zee. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 14: 15 - 21 

Toen het avond werd, kwamen Zijn discipelen naar Hem toe en zeiden: Deze 

plaats is eenzaam en de tijd is nu verstreken; stuur de menigte weg, zodat zij 

naar de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen. Jezus zei echter 

tegen hen: Het is niet nodig dat zij weggaan, geeft u hun te eten. Maar zij zeiden 

tegen Hem: Wij hebben hier niets dan vijf broden en twee vissen. Hij zei: Breng 

ze hier bij Mij. En Hij gaf de menigte opdracht op het gras te gaan zitten; en Hij 

nam de vijf broden en de twee vissen, en terwijl Hij opkeek naar de hemel, 

zegende Hij ze. En toen Hij ze gebroken had, gaf Hij de broden aan de 

discipelen, en de discipelen gaven ze aan de menigte. En zij aten allen en 

werden verzadigd, en ze raapten het overschot van de stukken brood op, twaalf 

manden vol. Zij die gegeten hadden, waren ongeveer vijfduizend mannen, de 

vrouwen en de kinderen niet meegeteld.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (6: 35 - 44) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 97: 11, 12 

Licht is gezaaid voor de rechtvaardige en blijdschap voor de oprechten van hart. 

Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE; loof Hem ter gedachtenis aan Zijn 

heiligheid. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 6: 35 - 44 

En toen het al laat geworden was, kwamen Zijn discipelen naar Hem toe en 

zeiden: Deze plaats is eenzaam en het is al laat; stuur hen weg, opdat zij naar 

de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf 

kopen, want zij hebben niets te eten. Maar Hij antwoordde hun en zei: Geeft u 

hun te eten. En zij zeiden tegen Hem: Moeten wij voor tweehonderd penningen 

brood gaan kopen en hun te eten geven? En Hij zei tegen hen: Hoeveel broden 

hebt u? Ga eens kijken. En toen zij het te weten gekomen waren, zeiden zij: Vijf, 

en twee vissen. En Hij droeg hun op om allen in groepen te laten gaan zitten in 

het groene gras. En zij gingen zitten in groepen van honderd en van vijftig. En 

toen Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek Hij op naar de 

hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan Zijn discipelen, opdat zij die 

aan hen zouden voorzetten, en de twee vissen verdeelde Hij onder allen. En zij 

aten allen en werden verzadigd. En zij raapten twaalf manden vol met stukken 

brood op, en wat over was van de vissen. En die de broden gegeten hadden, 

waren ongeveer vijfduizend mannen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 14: 18 - 25  

Ik dank mijn God dat ik in meer andere talen spreek dan u allen. In de 

gemeente echter wil ik liever vijf woorden spreken met mijn verstand, om ook 

anderen te onderwijzen, dan tienduizend woorden in een andere taal. Broeders, 

word geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid, en 

word in uw denken volwassen. In de wet staat geschreven: Door mensen die 

een andere taal spreken, en door andere lippen zal Ik spreken tot dit volk, en 

ook dan zullen zij niet naar Mij luisteren, zegt de Heere. Zo zijn de andere talen 

dus tot een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen, en zo 

is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Als nu de 

hele gemeente samen zou komen, en allen spraken in andere talen, en er 

kwamen niet-ingewijden of ongelovigen binnen, zouden zij dan niet zeggen dat 

u buiten zinnen bent? Maar als allen zouden profeteren, en er kwam een 

ongelovige of niet-ingewijde binnen, dan zou die door allen overtuigd en door 

allen beoordeeld worden. En zo worden de verborgen dingen van zijn hart 

openbaar, en zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden, 

en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 5: 1 - 8 

Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. Uw rijkdom 

is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. Uw goud en zilver is 

verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur 

verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Zie, het loon van de 

arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, 

schreeuwt tot God, en de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn 

doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten. U bent 

u aan weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd. U 
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hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. U hebt de rechtvaardige 

veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u. Wees daarom geduldig, 

broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare 

vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen 

zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want 

de komst van de Heere is nabij. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 24: 1 – 9 

En vijf dagen daarna kwam de hogepriester Ananias daar met de oudsten en 

een zekere advocaat, Tertullus. Die verschenen voor de stadhouder met een 

aanklacht tegen Paulus. En toen deze geroepen was, begon Tertullus hem als 

volgt te beschuldigen: Dat wij door uw toedoen grote vrede gekregen hebben 

en dat er veel prijzenswaardige diensten aan dit volk bewezen worden door uw 

wijs beleid, zeer machtige Felix, erkennen wij ten volle en overal met alle 

dankbaarheid. Maar, om u niet lang op te houden, verzoek ik u dat u ons, met 

de welwillendheid die u eigen is, een ogenblik aanhoort. Ons is namelijk 

gebleken dat deze man een pest is en iemand die oproer verwekt onder al de 

Joden in heel de wereld, en een vooraanstaand persoon is binnen de sekte van 

de Nazarenen. Hij heeft ook geprobeerd de tempel te ontheiligen. Wij hebben 

hem dan ook gevangengenomen om naar onze wet een oordeel over hem te 

vellen, maar Lysias, de overste, kwam daarop af, trok hem met veel geweld uit 

onze handen en voerde hem weg en gaf zijn aanklagers bevel naar u toe te gaan. 

Als u hem ondervraagt, zult u zelf van hem alles kunnen te weten komen 

waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden bevestigden het en beweerden 

dat het zo was. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (9: 12 - 17) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 143: 6, 7 

Ik spreid mijn handen naar U uit, mijn ziel ligt voor U als een dorstig land. 

Verhoor mij spoedig, HEERE, mijn geest bezwijkt. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 9: 12 – 17 

De dag begon te dalen. De twaalf kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: 

Stuur de menigte weg, opdat zij naar de omliggende dorpen en gehuchten gaan 

om onderdak en voedsel te vinden, want wij zijn hier op een eenzame plaats. 

Maar Hij zei tegen hen: Geeft u hun te eten. Zij zeiden: Wij hebben niet meer 

dan vijf broden en twee vissen, of wij zouden voor al dit volk voedsel moeten 

gaan kopen. Er waren namelijk ongeveer vijfduizend mannen. Maar Hij zei 

tegen Zijn discipelen: Laat hen gaan zitten in groepen, elk van vijftig. En zij 

deden dat en lieten allen plaatsnemen. En nadat Hij de vijf broden en de twee 

vissen genomen had, keek Hij op naar de hemel, en Hij zegende ze, brak ze en 

gaf ze aan de discipelen om aan de menigte voor te zetten. En zij aten en werden 

allen verzadigd. Wat zij overhadden van de stukken brood, werd opgeraapt: 

twaalf manden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 
 

 

$$$ 
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Het Feest van de Annunciatie  
(Verkondiging van de Geboorte van Christus) 

De Negenentwintigste dag van de maand Baramhat 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (7: 36 - 50) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 144: 5, 7 

Buig Uw hemel, HEERE, en daal neer, raak de bergen aan, zodat zij roken. 

Steek Uw handen uit van omhoog, bevrijd mij en ontruk mij. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 7: 36 - 50 

En een van de Farizeeën vroeg of Hij bij hem kwam eten; en toen Hij het huis 

van de Farizeeër binnengegaan was, lag Hij aan. En zie, een vrouw in de stad 

die een zondares was, kwam te weten dat Hij in het huis van de Farizeeër 

aanlag, en zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter Zijn 

voeten, begon zij huilend Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde 

ze af met het haar van haar hoofd, en zij kuste Zijn voeten en zalfde ze met de 

zalf. Toen de Farizeeër die Hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf: 

Deze Man zou, als Hij een profeet was, wel weten, wie en wat voor vrouw het is 

die Hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei 

tegen hem: Simon, Ik heb u iets te zeggen. Hij zei: Meester, zeg het. Jezus zei: 

Een zekere schuldeiser had twee schuldenaars; de één was vijfhonderd 

penningen schuldig en de ander vijftig. Toen zij niets hadden om te betalen, 

schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan: Wie van hen zal hem meer liefhebben? 

Simon antwoordde en zei: Ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste 

kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: U hebt juist geoordeeld. En Hij 

keerde Zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: Ziet u deze vrouw? Ik ben 

in uw huis gekomen: water voor Mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft 

Mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd 

afgedroogd; u hebt Mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij 
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binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden Mijn voeten te kussen; met olie 

hebt u Mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft Mijn voeten met zalf gezalfd. 

Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij 

heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. 

En Hij zei tegen haar: Uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen, 

begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is Deze Die ook zonden vergeeft? Maar Hij 

zei tegen de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede! 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (11: 20 - 28) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 72: 6, 7 

Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendruppels die de 

aarde bevochti-gen. In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal 

grote vrede zijn. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 11: 20 - 28 

Maar als Ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk 

van God bij u gekomen. Wanneer een sterke gewapende man zijn woning 

bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. Maar als iemand die sterker is dan hij, op 

hem af komt en hem overwint, neemt hij hem zijn hele wapenrusting, waarop 

hij vertrouwde, af en verdeelt zijn buit. Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; wie 

met Mij niet verzamelt, die drijft uiteen. Wanneer de onreine geest van de mens 

uitgegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar wanneer hij 

die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik uit weggegaan 

ben. En wanneer hij aankomt, vindt hij het geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij 

weg en neemt zeven andere geesten mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, 

en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van 

die mens wordt erger dan het begin. Het gebeurde, toen Hij deze dingen sprak, 

dat een vrouw uit de menigte haar stem verhief en tegen Hem zei: Zalig is de 



Het feest van de Annuciatie 

 

 

 

245 

schoot die U gedragen heeft, en zijn de borsten waaraan U gezogen hebt! Maar 

Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brieven van St. Paulus aan de 

Romeinen, zijn zegen, zij met ons. 
 

Rom 3: 1 - 31 

Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het 

besneden zijn? Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de 

woorden van God toevertrouwd. Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw 

zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet tenietdoen? Volstrekt 

niet! Zo echter moet het zijn: God is waarachtig maar ieder mens een leugenaar, 

zoals geschreven staat: Opdat U gerechtvaardigd wordt wanneer U 

rechtspreekt, en overwint wanneer U oordeelt. Als nu onze ongerechtigheid de 

gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God 

onrechtvaardig als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek op menselijke wijze.) 

Volstrekt niet! Hoe zal God anders de wereld oordelen? Want als de waarheid 

van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot Zijn heerlijkheid, 

waarom word ik dan toch nog als zondaar geoordeeld? En het is toch niet, zoals 

wij belasterd worden en zoals sommigen zeggen dat wij zeggen: Laten wij het 

kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt? De verdoemenis van hen is 

rechtvaardig. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben 

immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde 

zijn, zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is 

niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij 

afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er 

is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, 

addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun 

voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen, 

en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet 

voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die 

onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld 

doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees 

voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. 
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Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door 

de wet en de profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het 

geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen 

onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 

en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in 

Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, 

door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen 

vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden 

onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te 

bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt diegene 

die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door 

welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen 

dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder 

werken van de wet. Of is God alleen de God van Joden? En niet ook van 

heidenen? Ja, ook van heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God, Die 

besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. 

Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen 

de wet.   De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 1:1 - 2: 6 

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met 

onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het 

Woord des levens – want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, 

en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en 

aan ons is geopenbaard – wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij 

u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er 

ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven 

wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van 

Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in 

het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem 

hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid 

niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij 

gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt 

ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 
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onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is 

getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van 

alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij 

Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf 

u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben 

een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een 

verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de 

zonden van de hele wereld. En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, 

namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn 

geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. 

Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God 

volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem 

te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 7: 23 - 34 

Toen hij nu de leeftijd van veertig jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op zijn 

broeders, de Israëlieten, te bezoeken. En toen hij iemand zag die onrecht leed, 

nam hij hem in bescherming en wreekte degene die mishandeld werd: hij sloeg 

de Egyptenaar dood. En hij dacht dat zijn broeders begrijpen zouden dat God 

hun door zijn hand verlossing zou geven, maar zij begrepen het niet. En de 

volgende dag zagen zij hem, terwijl zij aan het vechten waren; en hij spoorde 

hen aan tot vrede door te zeggen: Mannen, u bent broeders; waarom doet u 

elkaar onrecht? Degene die zijn naaste onrecht deed, stootte hem echter van 

zich af en zei: Wie heeft u tot een leider en rechter over ons aangesteld? Wilt u 

mij ook om het leven brengen, op de wijze waarop u gisteren die Egyptenaar 

om het leven gebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord en werd een 

vreemdeling in het land Midian, waar hij twee zonen verwekte. En toen er 

veertig jaar verstreken was, verscheen de Engel van de Heere aan hem in de 

woestijn van de berg Sinaï, in de vlam van een brandende doornstruik. Toen 

Mozes dat zag, verwonderde hij zich over wat hij zag; en toen hij ernaartoe ging 

om het te bekijken, kwam er een stem van de Heere tot hem: Ik ben de God van 
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uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En 

Mozes begon erg te beven en durfde het niet te bekijken. En de Heere zei tegen 

hem: Maak de sandalen aan uw voeten los, want de plaats waarop u staat, is 

heilige grond. Ik heb de mishandeling van Mijn volk, dat in Egypte is, heel goed 

gezien, en Ik heb hun zuchten gehoord en ben neergedaald om hen daaruit te 

verlossen; en nu, kom, Ik zal u naar Egypte zenden. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (1: 26 - 38) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 45: 11, 12 

Luister, dochter, en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en het huis van uw 

vader. Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid; omdat Hij uw Heere 

is. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 1: 26 - 38 

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in 

Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was 

met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam 

van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei 

hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de 

vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij 

vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen 

haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, 

u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. 

Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de 

Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis 

van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde 

komen. Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen 
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gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De 

Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u 

overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods 

Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een 

zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar 

genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: Zie, de 

dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En 

de engel ging van haar weg.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 
 

$$$ 
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Paramoen (voorbereidingsdag) van het 

Geboortefeest van onze Heer Jezus  
De Achtentwintigste dag van de maand Kiahk 

 

 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (1: 1 - 17) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 50: 2, 23 

Uit Sion, de volmaakte schoonheid, verschijnt God blinkend. Wie dank offert, 

zal Mij eren; wie de rechte weg gaat, zal Ik Gods heil doen zien. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 1: 1 – 17 

Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van 

Abraham. Abraham verwekte Izak, Izak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda 

en zijn broers; Juda verwekte Perez en Zerah bij Tamar; Perez verwekte 

Hezron, Hezron verwekte Aram; Aram verwekte Aminadab, Aminadab 

verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salmon; Salmon verwekte Boaz bij 

Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï; Isaï verwekte David, 

de koning; David, de koning, verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria 

was; Salomo verwekte Rehabeam, Rehabeam verwekte Abia, Abia verwekte 

Asa; Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia; 

Uzzia verwekte Jotham, Jotham verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia; 

Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia; 

Josia verwekte Jechonia en zijn broers, ten tijde van de Babylonische 

ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealthiël, 

Sealthiël verwekte Zerubbabel; Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud verwekte 

Eljakim, Eljakim verwekte Azor; Azor verwekte Zadok, Zadok verwekte Achim, 

Achim verwekte Eliud; Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Matthan, 

Matthan verwekte Jakob; Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie 

geboren is Jezus, Die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dus, van 

Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische 
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ballingschap zijn veertien geslachten; en van de Babylonische ballingschap tot 

Christus zijn veertien geslachten.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (1: 18 - 25) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 76: 2, 3 

God is bekend in Juda, Zijn Naam is groot in Israël. In Salem is Zijn hut, en 

Zijn woning in Sion. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 1: 18 – 25 

De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, 

met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, 

zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt 

verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande 

wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere 

verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd 

Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de 

Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Jezus geven, 

want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat 

vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zie, 

de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam 

Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons. Toen Jozef uit de slaap 

ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij 

nam zijn vrouw bij zich; en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar 

eerstgeboren Zoon gebaard had; en hij gaf Hem de naam Jezus.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Galaten, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Gal 3: 15 – 4: 18  

Broeders, ik spreek op menselijke wijze: Zelfs een verbond van mensen dat 

rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. 

Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt 

niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: 

En aan uw Nageslacht; dat is Christus. Dit nu zeg ik: Het verbond, dat eertijds 

door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, wordt door de 

wet, die na vierhonderddertig jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de 

belofte teniet te doen. Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de 

belofte; maar aan Abraham heeft God die door de belofte genadig geschonken. 

Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de 

overtredingen, totdat het Nageslacht zou gekomen zijn aan Wie het beloofd 

was; en zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En de 

middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Is dan de wet in 

strijd met de beloften van God? Volstrekt niet! Want als er een wet gegeven was 

die in staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet 

zijn. Maar de Schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte 

aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. 

Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als 

gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan 

de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof 

gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet 

meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het 

geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich 

met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; 

daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van 

belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. En 

als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de 

belofte erfgenamen. Ik zeg echter: Zolang de erfgenaam een onmondig kind is, 

verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles; maar hij staat 

onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft 

bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven 

onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van 
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de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren 

onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de 

aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft 

God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! 

Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent 

u ook erfgenaam van God door Christus. Maar destijds, toen u God niet kende, 

diende u hen die van nature geen goden zijn; en nu u God kent, ja wat meer is, 

door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme 

grondbeginselen, die u weer van voren af aan wilt dienen? U houdt zich aan 

dagen, maanden, tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs 

voor u heb ingespannen. Wees zoals ik, want ook ik ben zoals u, broeders; ik 

smeek het u! U hebt mij in geen enkel opzicht onrecht aangedaan. U weet toch 

dat ik u de eerste keer het Evangelie heb verkondigd in lichamelijke zwakheid. 

En toch hebt u mijn beproeving, die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht 

of verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God, ja, als Christus 

Jezus. Waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u, zo 

mogelijk, uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben. Ben 

ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen? Zij beijveren zich 

niet met goede bedoelingen voor u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat u zich 

voor hen zou beijveren. Nu is zich te beijveren voor het goede altijd goed, en 

niet alleen als ik bij u ben.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 4: 1 – 14 

Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; 

want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de Geest 

van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen 

is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees 

gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u 

gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent 

uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in 

de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de 

wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie 

niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de 
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waarheid en de geest van de dwaling. Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, 

want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God 

aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden 

heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God 

lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening 

voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar 

liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God 

in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in 

Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. En wij 

hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker 

van de wereld.  
Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 13: 13 – 25 

En Paulus en zij die bij hem waren, voeren van Pafos weg en kwamen in Perge 

aan, een stad in Pamfylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar 

Jeruzalem. En zij gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië in 

Pisidië; en zij gingen op de dag van de sabbat de synagoge binnen en gingen 

daar zitten. En na het voorlezen van de Wet en van de Profeten lieten de 

hoofden van de synagoge tegen hen zeggen: Mannenbroeders, als er bij u een 

woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan. Toen stond Paulus op, 

wenkte met de hand en zei: Israëlitische mannen en u die God vreest, luister: 

De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd 

toen zij vreemdelingen waren in het land Egypte, en Hij heeft hen met een 

machtige arm daaruit geleid. En Hij heeft gedurende de tijd van ongeveer 

veertig jaar hun doen en laten verdragen in de woestijn. En nadat Hij in het 

land Kanaän zeven volken uitgeroeid had, verdeelde Hij hun land onder hen 

door het lot. En daarna gaf Hij hun ongeveer vierhonderdvijftig jaar richters, 

tot aan de profeet Samuel. En van toen af vroegen zij om een koning, en God 

gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, gedurende 

veertig jaar. En nadat Hij hem had afgezet, verwekte Hij David voor hen tot 
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koning; Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: Ik heb David, de zoon 

van Isaï, gevonden, een man naar Mijn hart, die alles zal doen wat Ik wil. Uit 

zijn nageslacht heeft God voor Israël, volgens de belofte, de Zaligmaker Jezus 

doen voortkomen, nadat Johannes, voorafgaand aan Zijn komst, eerst aan heel 

het volk Israël de doop van bekering gepredikt had. Maar toen Johannes zijn 

loop aan het volbrengen was, zei hij: Wie denkt u dat ik ben? Ik ben de Christus 

niet; maar zie, Hij komt na mij, bij Wie ik het niet waard ben de sandalen aan 

Zijn voeten los te maken. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (2: 1 - 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 110: 3 

Uw volk is zeer gewillig op de dag van Uw kracht, getooid met heilig sieraad; 

uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van Uw jeugd. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 2: 1 – 20 

En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus 

dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond 

plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om 

ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van 

Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem 

heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te 

worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het 

geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, 

en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem 

in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren 

herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de 

wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en 

de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de 
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engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote 

blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de 

stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere. En dit zal 

voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend 

in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse 

legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en 

vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen 

van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: 

Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de 

Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en 

Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. Toen zij Het gezien hadden, maakten 

zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. En allen die het 

hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. 

Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de 

herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij 

gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Geboorte van onze Heer  
en verlosser Jezus Christus (Eerste dag) 

De Negenentwintigste dag van de maand Kiahk 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (3: 23 - 38) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 72: 10 

De koningen van Tarsis en de kustlanden zullen schatting brengen; de 

koningen van Sjeba en Seba zullen schatten aanvoeren. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 3: 23 – 38  

En Hij, Jezus, was ongeveer dertig jaar toen Hij Zijn dienstwerk begon. Hij was, 

naar men dacht, de Zoon van Jozef, de zoon van Heli, de zoon van Matthat, de 

zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Janna, de zoon van Jozef, de 

zoon van Mattathias, de zoon van Amos, de zoon van Naüm, de zoon van Esli, 

de zoon van Naggai, de zoon van Maäth, de zoon van Mattathias, de zoon van 

Semeï, de zoon van Jozef, de zoon van Juda, de zoon van Joannas, de zoon van 

Rhesa, de zoon van Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, de zoon van Neri, de 

zoon van Melchi, de zoon van Addi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmodam, 

de zoon van Er, de zoon van Joses, de zoon van Eliëzer, de zoon van Jorim, de 

zoon van Matthat, de zoon van Levi, de zoon van Simeon, de zoon van Juda, de 

zoon van Jozef, de zoon van Jonan, de zoon van Eljakim, de zoon van Meleas, 

de zoon van Maïnan, de zoon van Mattatha, de zoon van Nathan, de zoon van 

David, de zoon van Isaï, de zoon van Obed, de zoon van Boaz, de zoon van 

Salmon, de zoon van Nahesson, de zoon van Aminadab, de zoon van Aram, de 

zoon van Esrom, de zoon van Perez, de zoon van Juda, de zoon van Jakob, de 

zoon van Izak, de zoon van Abraham, de zoon van Tera, de zoon van Nahor, de 

zoon van Serug, de zoon van Rehu, de zoon van Peleg, de zoon van Heber, de 

zoon van Selah, de zoon van Kenan, de zoon van Arfachsad, de zoon van Sem, 

de zoon van Noach, de zoon van Lamech, de zoon van Methusalach, de zoon 
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van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, de 

zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Johannes (1: 14 - 17) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 72: 15 

Hij zal leven! Men zal Hem van het goud van Sjeba geven, men zal voortdurend 

voor Hem bidden, de hele dag zal men Hem zegenen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 1: 14 – 17 

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben 

Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de 

Vader), vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van Hem en heeft 

geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Hij Die na mij komt, is vóór mij geworden, 

want Hij was er eerder dan ik. En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, 

en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de 

waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons 
 

Heb 1: 1 – 2: 4 

Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken 

had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de 

Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld 
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gemaakt heeft. Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van 

Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, 

nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, 

Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. Hij is 

zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel 

ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de 

engelen heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En 

verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon 

zijn? En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt 

Hij: En laten alle engelen van God Hem aanbidden. En van de engelen zegt Hij 

weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn dienaren tot een 

vuurvlam, maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle 

eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt 

gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o 

God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen. En: In het begin hebt U, Heere, 

de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen. Die zullen 

vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, en als 

een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent 

Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft 

Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd 

heb als een voetbank voor Uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die 

uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? 

Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij 

niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken 

werd, al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige 

vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid 

veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd, en die aan ons 

is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede 

getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven 

van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Pet 1: 12 – 17 

Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze 

weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt bent. En ik acht het juist, zolang 

ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet 

dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heere Jezus 

Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend 

beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Want 

wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de 

komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn 

ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God de Vader eer 

en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid 

tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 13: 26 – 33 

Mannenbroeders, kinderen van het geslacht van Abraham, en wie onder u God 

vrezen, tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Want de inwoners van 

Jeruzalem en hun leiders, die Hem niet kenden, hebben door Hem te 

veroordelen de uitspraken van de profeten vervuld, die iedere sabbat 

voorgelezen worden. En hoewel zij geen reden voor Zijn dood vonden, vroegen 

zij Pilatus Hem te laten doden. En toen zij alles volbracht hadden wat er over 

Hem geschreven was, namen zij Hem van het hout af en legden Hem in het 

graf. Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt; en Hij is gedurende vele 

dagen verschenen aan hen die met Hem opgegaan waren van Galilea naar 

Jeruzalem en die nu Zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de 

belofte die aan de vaderen gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan 
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ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken, zoals ook in de tweede psalm 

geschreven staat: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (2: 1 - 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 2: 7, 8 

De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. 

Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der 

aarde als Uw bezit. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 2: 1 – 12 

Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning 

Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar 

is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het 

oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. Toen koning Herodes 

dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij 

alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, 

wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen 

hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet: En 

u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van 

Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal. 

Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig 

naar de tijd dat de ster verschenen was; en hij stuurde hen naar Bethlehem en 

zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en als u Het 

gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aanbidden. En 

nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die 

zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam 

te staan waar het Kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer 

grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, 
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Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten 

en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre. En nadat zij door een 

aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren 

naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 
 

$$$ 
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De tweede dag Geboorte van onze Heer  
en verlosser Jezus Christus 

De dertigste dag van de maand Kiahk 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (12: 15 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 72: 1, 2 

O God, geef de koning Uw recht en Uw gerechtigheid aan de zoon van de 

koning. Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid en over Uw 

ellendigen met recht. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 12: 15 – 23 

Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar, en veel menigten volgden Hem en Hij 

genas hen allen. En Hij gebood hun streng dat zij niet bekend zouden maken 

wie Hij was, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja 

toen hij zei: Zie, Mijn Knecht, Die Ik uitverkoren heb, Mijn Geliefde, in Wie 

Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen en Hij zal aan 

de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen, en 

ook zal niemand Zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal Hij niet 

breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven, totdat Hij het oordeel 

uitvoert tot overwinning. En op Zijn Naam zullen de heidenen hopen. Toen 

werd er iemand bij Hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind 

was en niet kon spreken; en Hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had 

kunnen spreken zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten 

zichzelf en zei: Is dit niet de Zoon van David? 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (22: 41 - 46) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 72: 11 

Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen, alle heidenvolken zullen 

hem dienen, laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 22: 41 – 46 

Toen de Farizeeën bijeenwaren, vroeg Jezus hun: Wat denkt u over de 

Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tegen Hem: Davids Zoon. Hij zei tegen 

hen: Hoe kan David Hem dan, in de Geest, zijn Heere noemen, als hij zegt: De 

Heere heeft gezegd tegen Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw 

vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten? Als David Hem dan 

zijn Heere noemt, hoe kan Hij dan zijn Zoon zijn? En niemand kon Hem een 

woord antwoorden, en ook durfde niemand Hem vanaf die dag meer iets te 

vragen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Galaten, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Gal 4: 19 – 5: 1 

Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben totdat Christus 

gestalte in u krijgt. Ik wilde echter wel dat ik nu bij u was en op een andere toon 

kon spreken, want ik ben in twijfel over u. Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, 

luistert u niet naar de wet? Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen 

had, een van de slavin, en een van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is 

naar het vlees geboren, hij echter die van de vrije was, door de belofte. Deze 
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dingen hebben een zinnebeeldige betekenis; want deze vrouwen zijn de twee 

verbonden: het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de 

slavernij, dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt 

overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. Maar 

het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen. Want er 

staat geschreven: Wees vrolijk, onvruchtbare, die niet baart, breek uit in 

gejuich en roep, u die geen barensnood kent, want de kinderen van de eenzame 

zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Wij nu, broeders, zijn 

kinderen van de belofte, net zoals Izak. Maar zoals destijds hij die naar het vlees 

geboren was, hem vervolgde die naar de Geest geboren was, zo is het ook nu. 

Wat zegt de Schrift echter? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van 

de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, wij 

zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Sta dan vast in de vrijheid 

waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van 

slavernij belasten. De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 4: 15 – 5: 4 

Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. En 

wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en 

wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. Hierin is de liefde bij ons 

volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het 

oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen 

vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf 

in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij 

ons eerst liefhad. Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder 

haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, 

hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij 

van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben. Ieder die 

gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft 

Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. Hieraan weten 

wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn 

geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht 

nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, 
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overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: 

ons geloof.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 13: 36 – 43 

Immers, David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God 

uitgediend had, en hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel ontbinding gezien; 

maar Hij Die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Laat het u dan 

bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving van de zonden 

verkondigd wordt en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt 

van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. 

Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten: Zie, verachters, 

verwonder u en verdwijn, want Ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat 

u niet zult geloven als iemand het u vertelt. En toen de Joden weggegaan waren 

uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende sabbat 

dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. En toen de synagoge 

uitgegaan was, volgden velen van de Joden en van de godvrezende proselieten 

Paulus en Barnabas. Die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade 

van God te blijven. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (1: 1 - 13) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 72: 17 

Zijn naam zal voor eeuwig blijven; zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind 

tot kind voortgeplant. Zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenvolken 

zullen Hem gelukkig prijzen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 1: 1 – 13 

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 

Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en 

zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het 

leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de 

duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God 

gezonden; zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis, om van het 

licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, 

maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht, 

dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld 

is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het 

Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem 

aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te 

worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil 

van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Paramoen (Voorbereidingsdag) van het 
Doopfeest van onze Heer Jezus  

 

De tiende dag van de maand Toeba 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (4: 12 - 22) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 42: 3, 12 

Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Hij is de volkomen verlossing 

van mijn aangezicht en mijn God. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 4: 12 – 22 

Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde Hij terug naar 

Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, 

in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden wat door de 

profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: Land Zebulon en land Naftali, 

gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, het 

volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in 

het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Van toen af begon 

Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is 

nabijgekomen. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, 

namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in 

de zee werpen, want zij waren vissers. En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en 

Ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en 

volgden Hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk 

Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun 

vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen. 

Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (3: 22 - 29) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 42: 8, 9  

Watervloed roept tot watervloed, terwijl Uw waterkolken bruisen; 's nachts zal 

Zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 3: 22 – 29 

Daarna ging Jezus met Zijn discipelen naar het Judese land en verbleef daar 

met hen en doopte. Maar ook Johannes doopte in Enon bij Salim, omdat daar 

veel water was; en de mensen kwamen daar en werden gedoopt, want Johannes 

was nog niet in de gevangenis geworpen. Er ontstond dan een woordenstrijd 

vanuit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En zij 

gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: Rabbi, Hij Die bij u was aan de 

overkant van de Jordaan, van Wie u getuigenis gaf, zie, Hij doopt en allen 

komen bij Hem. Johannes antwoordde en zei: Een mens kan niets aannemen, 

als het hem niet uit de hemel gegeven is. U bent zelf mijn getuigen dat ik gezegd 

heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem heen uitgezonden. Wie de 

bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat 

en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze 

blijdschap van mij nu is volkomen geworden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 1: 1 – 17 

Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en 

Sosthenes, de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de 

geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de naam van 

onze Heere Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze Heere: 

genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Ik 

dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in 

Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken 

en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat 

het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere 

Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u 

onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw, 

door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, 

onze Heere. Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere 

Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u 

geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken 

en één van gevoelen. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door 

de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder 

van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus. 

Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam 

van Paulus gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan 

Crispus en Gajus, zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. 

Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet 

of ik nog iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden 

om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Pet 1: 12 – 19 

Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze 

weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt bent. En ik acht het juist, zolang 

ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet 

dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heere Jezus 

Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend 

beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Want 

wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de 

komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn 

ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God de Vader eer 

en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid 

tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. En 

deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met 

Hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast 

en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die 

schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat 

in uw hart.  Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. 

De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet 

blijft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 16: 25 – 34 

En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor 

God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote 

aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden; 

en onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En 

de cipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis 

open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht 

dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem: Doe 

uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd 

had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven, en hij viel voor Paulus en 
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Silas neer; en hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om 

zalig te worden? En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig 

worden, u en uw huisgenoten. En zij spraken het Woord van de Heere tot hem 

en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met 

zich mee en waste hun striemen, en hij werd onmiddellijk gedoopt, en al de 

zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij 

verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (3: 1 - 18) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 45: 3 

U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen; genade is op Uw lippen 

uitgegoten, daarom heeft God U voor eeuwig gezegend. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 3: 1 – 18 

In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus 

stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer Filippus 

viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias viervorst over 

Abilene, onder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord van 

God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in heel 

de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving 

van zonden, zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet 

Jesaja: De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere 

gereed, maak Zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel 

zal geslecht worden; de kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot 

effen wegen; en alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. Hij zei tegen 

de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden: Adderengebroed, wie 

heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan 

vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en begin niet bij uzelf te 
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zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze 

stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel 

van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt 

omgehakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem: Wat moeten wij 

dan doen? Hij antwoordde en zei tegen hen: Wie twee stel onderkleren heeft, 

moet delen met hem die er geen heeft, en wie voedsel heeft, moet ook zo doen. 

Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zij zeiden tegen hem: 

Meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: Eis niet meer dan wat u 

voorgeschreven is. Ook de soldaten vroegen aan hem: En wij, wat moeten wij 

doen? Hij zei tegen hen: Val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden 

met uw soldij. En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten 

aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, 

antwoordde Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die 

sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te 

maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in Zijn 

hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur 

verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Hij gaf 

ook nog veel andere aansporingen en verkondigde het volk het Evangelie. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

 

$$$ 
 

Zondagen Hoofdindex 
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Het Doopfeest van Onze Heer Jezus Christus 
Een van de Grote Feesten van de Heer (Epifanie) 

De Elfde dag van de maand Toeba 
 

 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (3: 1 - 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 42: 7, 12 

Daarom denk ik aan U vanuit het land van de Jordaan, want ik zal Hem weer 

loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 3: 1 – 12 

In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van 

Judea, en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 

Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: 

De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, 

maak Zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een 

leren gordel om zijn middel; zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. 

Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem 

uit, en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden 

beleden. Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag 

afkomen, zei hij tegen hen: Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u 

moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in 

overeenstemming met de bekering, en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: 

Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor 

Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de 

bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en 

in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na 

mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te 

dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in Zijn 
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hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur 

verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (1: 1 – 11) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 29: 3, 4 

De stem van de HEERE klinkt over de wateren, de God der ere dondert; de 

HEERE is op de grote wateren. De stem van de HEERE is vol kracht, de stem 

van de HEERE is vol glorie. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 1: 1 – 11 

Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is zoals 

er geschreven staat in de profeten: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, 

die voor U uit Uw weg gereed zal maken, en: De stem van iemand die roept in 

de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht. 

Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering 

tot vergeving van zonden. En heel het Judese land en de inwoners van 

Jeruzalem liepen naar hem uit; en zij werden allen door hem gedoopt in de 

rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. En Johannes was gekleed in 

kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel, en hij at sprinkhanen en 

wilde honing. En hij predikte en zei: Na mij komt Hij Die sterker is dan ik, bij 

Wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van Zijn sandalen los te 

maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige 

Geest. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, 

en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen Hij uit het 

water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich 

neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in 

Wie Ik Mijn welbehagen heb! 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan Titus, zijn 

zegen zij met ons. 
 

Tit 2: 11 – 3: 7 

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert 

ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze 

tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl 

wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote 

God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, 

opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen 

volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig 

en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Herinner hen eraan 

dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun 

gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn, dat zij niemand 

belasteren, niet strijdlustig zijn maar welwillend, en alle zachtmoedigheid 

bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, 

ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, 

levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de 

goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen 

verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van 

rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn 

barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door 

de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus 

Christus, onze Zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, 

erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 5: 5 – 21 

Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon 

van God is? Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet 

door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die 

getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de 

hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie 

zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie 

zijn één. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van 

God is groter; want dit is het getuigenis van God dat Hij van Zijn Zoon getuigd 

heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God 

niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het 

getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, 

namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn 

Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft 

het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van 

de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft 

in de Naam van de Zoon van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben 

in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar 

Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten 

wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen. Als 

iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot 

God bidden, en Hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen 

tot de dood. Er is een zonde tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij moet 

bidden. Elke ongerechtigheid is zonde; en er is zonde die niet tot de dood leidt. 

Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God 

geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat 

wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Maar wij weten dat de 

Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de 

Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn 

Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Lieve 

kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 18: 24 – 19: 6 

En een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van 

afkomst, een welsprekend man, die kundig was op het gebied van de Schriften, 

kwam in Efeze aan. Deze was in de weg van de Heere onderwezen en, omdat 

hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de 

Heere, maar hij wist alleen van de doop van Johannes. En hij begon vrijmoedig 

te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, 

namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. En toen 

hij naar Achaje wilde reizen, bemoedigden de broeders hem en schreven aan 

de discipelen dat zij hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was, 

bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden; want hij bestreed de 

Joden krachtig in het openbaar door uit de Schriften te bewijzen dat Jezus de 

Christus is. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de 

hogergelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof 

daar enige discipelen aan en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen 

toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord 

dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: Waarmee bent u dan gedoopt? 

En zij zeiden: Met de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte 

wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten 

geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, en nadat zij dat 

gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. En nadat 

Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij 

spraken in vreemde talen en profeteerden. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (1: 18 – 34) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 118: 26, 28 

Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE! Wij zegenen u vanuit het huis 

van de HEERE. U bent mijn God, daarom zal ik U loven; mijn God, ik zal U 

roemen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 1: 18 – 34 

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de 

Vader is, Die heeft Hem ons verklaard. En dit is het getuigenis van Johannes, 

toen de Joden priesters en Levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: 

Wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed: Ik ben de 

Christus niet. En zij vroegen hem: Wat dan? Bent u Elia? En hij zei: Ik ben het 

niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde: Nee. Zij zeiden dan tegen hem: Wie 

bent u, opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben; 

wat zegt u van uzelf? Hij zei: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: 

Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja, de profeet, gesproken heeft. En 

zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën, en zij vroegen hem: 

Waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, en Elia niet, en evenmin de 

profeet? Johannes antwoordde hun: Ik doop met water, maar midden onder u 

staat Hij Die u niet kent. Hij is het Die na mij komt, Die vóór mij geworden is, 

bij Wie ik het niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Dit 

gebeurde in Bethabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes 

doopte. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie 

het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! Híj is het van Wie ik 

gezegd heb: Na mij komt een Man Die voor mij geworden is, want Hij was er 

eerder dan ik. En ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard 

zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. En Johannes 

getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef 

op Hem. En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen 

met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en 
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op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en 

getuigd dat Híj de Zoon van God is. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

 

$$$ 
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De tweede dag van het Doopfeest  
Van de Heer Jezus 

De twaalfde dag van de maand Toeba 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (3: 21 - 22) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
  

Ps 42: 2, 7 

Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, 

o God, daarom denk ik aan U vanuit het land van de Jordaan. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 3: 21 – 22 

En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en 

aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op 

Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem 

uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (3: 13 - 17) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 34: 12, 6 

Kom, kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vreze des HEEREN leren. Zij 

zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; hun gezicht werd niet rood 

van schaamte. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 3: 13 – 17 

Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem 

gedoopt te worden. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik 

heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? Maar Jezus 

antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons 

alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe. En nadat Jezus 

gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden 

voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op 

Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in 

Wie Ik Mijn welbehagen heb! 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Efeze, zijn 

zegen zij met ons. 
 

Ef 1: 1 –14 

Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en 

gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn: genade zij u en vrede van God, 

onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van 

onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in 

de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de 

wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem 

zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen 

aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het 

welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee 

Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. In Hem hebben wij de verlossing, door 

Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de 

rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle 

wijsheid en bedachtzaamheid, toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, 

dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekend-

maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus 

bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In Hem zijn wij 
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ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het 

voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn 

wil, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze 

hoop op Christus gevestigd hadden. In Hem bent ook u, nadat u het Woord van 

de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem 

bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de 

belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel 

viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 3: 15 – 22 

Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording 

aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid 

en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u 

spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede 

levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden als God dat wil 

terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal 

voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, 

opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, 

maar levend gemaakt door de Geest, door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan 

de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen 

ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de 

dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige dat is acht 

mensen behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de 

doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het 

lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding 

van Jezus Christus, Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de 

hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen.  
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 8: 26 – 39  

En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het 

zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij 

stond op en vertrok; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer 

van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist 

beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug, en hij 

zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de Geest zei tegen Filippus: Ga 

ernaartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem 

de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: Hoe zou 

ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de 

wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las, 

was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam 

stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. In Zijn 

vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn geslacht vertellen? 

Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer 

antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over 

zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande 

van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg 

waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat 

verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als u met heel uw hart 

gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus 

de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in 

het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen zij uit 

het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de 

kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (1: 35 - 52) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 104: 1, 2 

Loof de HEERE, mijn ziel. HEERE, mijn God, U bent zeer groot, U bent met 

majesteit en glorie bekleed. Hij hult Zich in het licht als in een mantel. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 1: 35 – 52 

De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En 

toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God! En de twee discipelen 

hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus Zich omkeerde en 

zag dat zij volgden, zei Hij tegen hen: Wat zoekt u? En zij zeiden tegen Hem: 

Rabbi (wat vertaald wil zeggen: Meester), waar woont U? Hij zei tegen hen: 

Kom en zie! Zij kwamen en zagen waar Hij woonde en bleven die dag bij Hem. 

En het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was 

een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en Hem gevolgd waren. 

Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: Wij hebben de 

Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot 

Jezus. Jezus keek hem aan en zei: U bent Simon, de zoon van Jona; u zult Kefas 

genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. De volgende dag wilde Jezus 

weggaan naar Galilea en Hij vond Filippus en zei tegen hem: Volg Mij. Filippus 

nu kwam uit Bethsaïda, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond 

Nathanaël en zei tegen hem: Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de 

wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, 

uit Nazareth. En Nathanaël zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen? 

Filippus zei tegen hem: Kom en zie. Jezus zag Nathanaël naar Zich toe komen 

en zei over hem: Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanaël 

zei tegen Hem: Vanwaar kent U mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: 

Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u. Nathanaël 

antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de 

Koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat Ik tegen u 

gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien 
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dan deze. En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af 

zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen 

op de Zoon des mensen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

 

$$$ 
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Zondag voor het begin van de grote vasten  
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (11: 22 - 26) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 46: 11 

Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de 

heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 11: 22 – 26  

En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God. Want, voorwaar, Ik 

zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, 

en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, 

het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, 

geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. En wanneer u staat 

te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de 

hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, 

Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (17: 3 - 10) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 100: 2, 3 

Dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. 

Zijn volk en de schapen van Zijn weide. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 17: 3 – 10 

Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij 

tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en 

zevenmaal per dag naar u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, dan zult u hem 

vergeven. En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof. 

En de Heere zei: Als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze 

moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u 

gehoorzamen. En wie van u die een slaaf heeft die ploegt of de kudde weidt, zal 

meteen, als hij van de akker komt, tegen hem zeggen: Kom maar en ga 

aanliggen? Zal hij echter niet tegen hem zeggen: tref voorbereidingen, zodat ik 

vanavond de maaltid kan gebruiken, omgord u en bedien mij, totdat ik gegeten 

en gedronken heb, en eet en drinkt u daarna? Hij bedankt die slaaf toch zeker 

niet, omdat hij gedaan heeft wat hem opgedragen was? Ik meen van niet. Zo 

moet ook u, wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen: Wij zijn 

onnutte slaven, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan de 

Korinthe, zijn zegen zij met ons. 
 

2Kor 11: 16 – 28 

Nogmaals zeg ik: laat niemand denken dat ik dwaas ben. En als u dat toch doet, 

ontvang mij dan ook maar als een dwaas, zodat ook ik een beetje zou mogen 

roemen. Wat ik nu zeg, zeg ik niet overeenkomstig de wil van de Heere, maar 

als in dwaasheid, wanneer het gaat om dit punt van roem. Omdat velen roemen 

naar het vlees, zal ik ook eens roemen. Want u verdraagt met genoegen de 

dwazen; u bent immers zo wijs? Want u verdraagt het, als iemand u tot slaven 

maakt, als iemand u verslindt, als iemand het uwe afneemt, als iemand zich 

boven u verheft, als iemand u in het gezicht slaat. Tot eigen oneer zeg ik: wij 

zijn zwak geweest. Maar waarin iemand ook durf toont ik spreek in dwaasheid 

daarin toon ook ik durf. Zijn zíj Hebreeën? Ik ook. Zijn zíj Israëlieten? Ik ook. 

Zijn zíj nageslacht van Abraham? Ik ook. Zijn zíj dienaars van Christus? ik 
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spreek als een waanzinnige ik sta boven hen; in ingespannen arbeid veel vaker, 

in slagen bovenmate, in gevangenissen veel vaker, vaak in doodsgevaar. Van de 

Joden heb ik vijfmaal de veertig min één zweepslagen ontvangen. Driemaal ben 

ik met de roede gegeseld, eenmaal ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk 

geleden, een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak 

in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van 

volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in 

gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in 

inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak 

in vasten, in koude en naaktheid. Afgezien van wat van buitenaf komt, overvalt 

mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Pet 1: 1 – 11 

Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die 

een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van 

onze God en Zaligmaker, Jezus Christus: moge genade en vrede voor u 

vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. 

Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en 

de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door 

Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare 

beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke 

natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht 

bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof 

deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de 

zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht 

broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze 

dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en 

onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. 

Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, 

omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders, 

beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u 

dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang 
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worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, 

Jezus Christus. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 21: 15 – 26 

En na die dagen maakten wij ons gereed en gingen naar Jeruzalem. En met ons 

gingen ook enigen van de discipelen van Caesarea mee; die brachten een zekere 

Mnason van Cyprus mee, een oude discipel, bij wie wij te gast zouden zijn. En 

toen wij in Jeruzalem aankwamen, ontvingen de broeders ons met blijdschap. 

De volgende dag ging Paulus met ons naar Jakobus. En al de ouderlingen waren 

daar gekomen. En nadat hij hen gegroet had, verhaalde hij tot in 

bijzonderheden wat God door zijn bediening onder de heidenen gedaan had. 

En toen zij dat gehoord hadden, prezen zij de Heere en zeiden tegen hem: U 

ziet, broeder, hoeveel tienduizenden Joden er zijn die geloven; en zij zijn 

allemaal ijveraars voor de wet. Men heeft hun over u verteld dat u alle Joden 

die onder de heidenen wonen, leert afvallig te worden van Mozes, doordat u 

zegt dat zij de kinderen niet moeten besnijden en ook niet moeten wandelen 

overeenkomstig de gebruiken van de wet. Wat staat ons nu te doen? Het is 

beslist noodzakelijk dat heel de menigte samenkomt, want zij zullen horen dat 

u gekomen bent. Doe daarom wat wij u zeggen. Wij hebben vier mannen die 

een gelofte gedaan hebben. Neem die bij u, reinig u samen met hen en betaal 

voor hen de kosten van de offers, zodat zij zich het hoofd kunnen laten scheren 

en allen kunnen weten dat er niets waar is van wat hun over u verteld is, maar 

dat u zo wandelt dat u ook zelf de wet in acht neemt. Maar wat de heidenen 

betreft die geloven, hebben wij geschreven en goedgevonden dat zij niets 

dergelijks in acht hoeven te nemen, behalve dat zij zich moeten wachten voor 

afgodenoffers, voor bloed, voor het verstikte en voor ontucht. Toen nam Paulus 

de mannen mee en de dag daarna reinigde hij zich samen met hen, ging de 

tempel binnen en maakte bekend wanneer de dagen van de reiniging vervuld 

zouden zijn, namelijk wanneer voor ieder van hen het offer zou worden 

gebracht. Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in 

kracht en slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen.  
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Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (6: 1 - 18) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 2: 11, 10 

Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. Nu dan, koningen, handel 

verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 6: 1 – 18 

Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de 

mensen om door hen gezien te worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader, 

Die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u 

uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat 

zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun 

loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat 

uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw 

Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En 

wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op 

gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om 

door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al 

hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid 

tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, 

zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van 

woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun 

woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader 

weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt. Bidt u dan zo: Onze Vader, Die 

in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil 

geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks 

brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren 

vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want 

van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 

Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader 

u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw 

Vader uw overtredingen ook niet vergeven. En wanneer u vast, toon dan geen 
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droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, 

zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u dat 

zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, 

zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader, 

Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in 

het openbaar vergelden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

$$$ 

 
 

Gebed van zondag avond 
Lukas (11: 1 - 13) 

 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 17: 14 

U vult hun buik met Uw verborgen schatten; hun kinderen worden verzadigd 

en laten hun overschot na aan hún kinderen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 11: 1 - 13 

En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn 

discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook 

Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg 

dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw 

Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef 

ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij 

vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. En Hij zei tegen hen: Stel dat iemand van u een 

vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: 

Vriend, leen mij drie broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen 

en ik heb niets om hem voor te zetten, en dat die vriend van binnen uit het huis 
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dan zou antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig. De deur is al gesloten en 

mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan om ze u te 

geven. Ik zeg u: Al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend 

is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven 

als hij nodig heeft. En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult 

vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die 

ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan 

worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, 

een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een 

slang geven, of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u 

die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer 

zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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Eerste zondag van de grote vasten 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (6: 34 - 7: 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 17: 1, 2 

HEERE, luister naar mijn rechtvaardige zaak, acht op mijn roepen, neem mijn 

gebed ter ore, met onbedrieglijke lippen gesproken. Laat van Uw aangezicht 

mijn recht uitgaan, laat Uw ogen zien wat billijk is. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 6: 34 - 7: 12 

Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal 

voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Oordeel niet, 

opdat u niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult 

u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten 

worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt 

u de balk in uw eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat 

toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? 

Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de 

splinter uit het oog van uw broeder te halen. Geef het heilige niet aan de 

honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig 

moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Bid, en u 

zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan 

worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie 

klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen 

zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem 

een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te 

geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven 

aan hen die tot Hem bidden. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u 

hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (7: 22 - 29) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
Ps 18: 2, 3 

Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte. De HEERE is mijn rots en mijn 

burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, 

mijn schild en de hoorn van mijn heil. Halleluja. 

 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 7: 22 – 29 

Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw 

Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel 

krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga 

weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt! Daarom, ieder die deze woorden 

van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn 

huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen 

kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte 

niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van Mij 

hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis 

op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen 

en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val 

was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de 

menigte versteld stond van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als 

gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 13: 1 – 14 

Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld 

zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn 

door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling 

van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. 

Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken 

doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te 

vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods 

dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het 

zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf 

voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet 

alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden 

immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist 

daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: 

belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie 

eer toekomt. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie 

de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want dit: U zult geen overspel plegen, 

u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet 

begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, 

namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste 

geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer, omdat 

wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken 

dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen 

wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. 

Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht 

aandoen. Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen, niet 

in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en 

losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heere Jezus 

Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 1: 13 – 21 

Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. 

Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook 

niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort 

uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte 

bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood 

voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Iedere gave, die goed, en elk 

geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij 

wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Naar zijn raadsbesluit heeft 

Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin 

eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Weet (dit) wel, mijn geliefde 

broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, 

langzaam tot toorn; want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor 

God voort. Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met 

zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 21: 40 - 22: 16 

En toen hij het toegestaan had, gaf Paulus, staande op de trappen, het volk een 

wenk met de hand. En toen er een grote stilte gevallen was, sprak hij hen toe in 

de Hebreeuwse taal en zei: Mannenbroeders en vaders, luister naar mijn 

verdediging, die ik nu voor u zal uitspreken. Toen zij hoorden dat hij hen in de 

Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich nog stiller. En hij zei: Ik ben een 

Joodse man, geboren te Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze stad en aan 

de voeten van Gamaliël op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet 

van de vaderen, een ijveraar voor God zoals u heden allemaal bent. Ik heb deze 

Weg tot de dood toe vervolgd: ik heb zowel mannen als vrouwen gebonden en 

overgeleverd in de gevangenissen, zoals ook de hogepriester van mij kan 

getuigen, en heel de Raad van oudsten. Ik kreeg van hen zelfs brieven voor de 

broeders mee en ben daarmee naar Damascus gereisd om ook hen die daar 

waren, geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat ze gestraft zouden worden. 

Maar het overkwam mij, toen ik onderweg was en omstreeks de middag 

Damascus naderde, dat plotseling vanuit de hemel een fel licht mij omstraalde. 

En ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen: Saul, Saul, waarom 

vervolgt u Mij? En ik antwoordde: Wie bent U, Heere? En Hij zei tegen mij: Ik 

ben Jezus de Nazarener, Die u vervolgt. En zij die bij mij waren, zagen wel het 

licht en werden zeer bevreesd, maar de stem van Hem Die tot mij sprak, 

hoorden zij niet. En ik zei: Heere, wat moet ik doen? En de Heere zei tegen mij: 

Sta op en ga naar Damascus, en daar zal met u gesproken worden over alles wat 

voor u vastgesteld is om te doen. En omdat ik door de glans van dat licht niets 

meer kon zien, werd ik bij de hand geleid door hen die bij mij waren, en zo 

kwam ik in Damascus. En een zekere Ananias, een godvrezend man, die leefde 

volgens de wet en met een goed getuigenis van alle Joden die daar woonden, 

kwam naar mij toe, ging bij mij staan en zei tegen mij: Saul, broeder, word weer 

ziende! En op hetzelfde moment werd ik ziende, en zag hem. En hij zei: De God 

van onze vaderen heeft u voorbestemd om Zijn wil te kennen en de 

Rechtvaardige te zien en de stem uit Zijn mond te horen, want u moet voor 

Hem bij alle mensen getuige zijn van wat u hebt gezien en gehoord. En nu, 

waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder 

aanroeping van de Naam van de Heere. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen.  
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Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (6: 19 - 33) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 
Ps 25: 1, 2, 4 

Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet 

beschaamd worden. HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 
Mat 6: 19 – 33  

Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en 

waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, 

waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want 

waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog; 

als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn; maar als uw oog 

kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, 

duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf! Niemand kan twee heren 

dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan 

de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. 

Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u 

drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. 

Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk 

naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in 

schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie 

toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat 

bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; 

ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn 

heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, 

dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u 

niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: 

Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons 

kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet 

immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van 
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God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

$$$ 
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Gebed van zondag avond 
Lukas (6: 27 – 38) 

 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 48:11, 12 

Uw rechterhand is vol gerechtigheid. Laat de berg Sion zich verblijden; laat de 

dochters van Juda zich verheugen omwille van Uw oordelen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 6: 27 – 38 

Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u 

haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren. Bied hem 

die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed 

van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen. Maar geef aan ieder die iets van 

u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is. En zoals u wilt dat 

de mensen u doen, doet u hun ook zo. En als u hen liefhebt die u liefhebben, 

wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen 

lief die hen liefhebben. En als u goeddoet aan hen die aan u goeddoen, wat voor 

dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde. En als u 

leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u 

daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug 

te ontvangen. Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen 

iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de 

Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten. 

Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is. Oordeel niet en u zult 

niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat 

los en u zult losgelaten worden. Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, 

vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want 

met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

$$$ 
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tweede zondag van de grote vasten  
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (1: 12 - 15) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 51: 3, 11 

Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn 

overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid. Verberg Uw 

aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 1: 12 - 15 

En meteen dreef de Geest Hem uit, de woestijn in. En Hij was daar in de 

woestijn veertig dagen en werd verzocht door de satan; en Hij was bij de wilde 

dieren, en de engelen dienden Hem. De roeping van de eerste discipelen En 

nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het 

Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het 

Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (4: 1 - 13) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 57: 2 

Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot U de 

toevlucht genomen; ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, 

totdat de rampen voorbij zijn gegaan. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 4: 1 – 13 

Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de 

Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de 

duivel. En Hij at niets in die dagen en ten slotte, toen die voorbij waren, kreeg 

Hij honger. En de duivel zei tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen 

deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem: Er staat 

geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord 

van God. En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet Hem in een 

ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen Hem: 

Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die 

is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; dus, als U mij zult 

aanbidden, zal het allemaal van U zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen 

hem: Ga weg van Mij, satan, want er staat geschreven: U zult de Heere, uw God, 

aanbidden en Hem alleen dienen. En hij bracht Hem naar Jeruzalem en zette 

Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de 

Zoon van God bent, werp U dan vanhier naar beneden, want er staat 

geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven om U te bewaren, en dat 

zij U op de handen dragen zullen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen 

stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Er is gezegd: U zult de Heere, 

uw God, niet verzoeken. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, 

verliet hij Hem tot een bepaalde tijd.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 14: 19 - 15: 7 

Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek 

niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is 

zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te 

eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot 

neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Hebt u geloof? Heb dat bij 
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uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goeddunkt. Wie 

echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En 

alles wat niet uit geloof is, is zonde. Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de 

zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen, en niet onszelf te behagen. 

Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. Want 

ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al de 

smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen. Want alles wat eertijds 

geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg 

van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden. 

En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling 

eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind, 

met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt. 

Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot 

heerlijkheid van God. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 2: 1 – 13 

Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der 

heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Want als in uw samenkomst een 

man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, 

en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, en u zou hoog opzien tegen 

hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen: Gaat u hier zitten op 

een mooie plaats, en u zou tegen de arme zeggen: Gaat u daar maar staan, of: 

Ga hier zitten bij mijn voetbank, hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid 

gemaakt en bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? 

Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet 

uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het 

Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? U hebt 

daarentegen de arme schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u 

overweldigen en slepen juist zij u niet naar de rechtbank? Lasteren zij niet de 

goede Naam, Die over u is aangeroepen? Als u echter de koninklijke wet 

volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt 

u goed. Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en 

wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in acht 
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neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. 

Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U 

zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u 

toch een wetsovertreder geworden. Spreek zó en handel zó als mensen die 

geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal het 

oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de 

barmhartigheid triomfeert over het oordeel.  Bemint de wereld niet, noch de 

dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch 

wie de wil van God doet blijft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 23: 1 - 11 

En Paulus zei, terwijl hij de ogen op de Raad gevestigd hield: Mannenbroeders, ik 

heb voor God met een volkomen zuiver geweten gewandeld tot op deze dag. Maar 

de hogepriester Ananias beval hen die bij hem stonden hem op de mond te slaan. 

Toen zei Paulus tegen hem: God zal ú slaan, witgepleisterde wand! Zit u hier om 

een oordeel over mij uit te spreken overeenkomstig de wet, en geeft u bevel, tegen 

de wet in, mij te slaan? En zij die daarbij stonden, zeiden: Scheldt u de 

hogepriester van God uit? Toen zei Paulus: Ik wist niet, broeders, dat hij 

hogepriester is; want er staat geschreven: U mag geen kwaad spreken van de leider 

van uw volk. En Paulus, die wist dat het ene deel bestond uit Sadduceeën en het 

andere uit Farizeeën, riep in de Raad: Mannenbroeders, ik ben een Farizeeër en 

zoon van een Farizeeër. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de 

doden. En toen hij dat gezegd had, ontstond er onenigheid tussen de Farizeeën en 

de Sadduceeën, en de menigte raakte verdeeld. De Sadduceeën zeggen namelijk 

dat er geen opstanding is en geen engel of geest, maar de Farizeeën belijden het 

beide. En er ontstond luid geschreeuw en de schriftgeleerden van de partij van de 

Farizeeën stonden op en betoogden fel: Wij vinden geen kwaad in deze man. En 

als er een geest tot hem gesproken heeft, of een engel, laten wij dan niet tegen God 

strijden. En toen er grote onenigheid ontstond, gaf de overste, die bevreesd was 

dat Paulus door hen verscheurd zou worden, bevel dat zijn soldaten naar beneden 

moesten gaan om Paulus uit hun midden weg te rukken en naar de kazerne te 

brengen. En de volgende nacht stond de Heere bij hem en zei: Heb goede moed, 

Paulus, want zoals u in Jeruzalem van Mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in 

Rome getuigen. Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe 

in kracht en slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen.  
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Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (4: 1 – 11) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 27: 8 - 9 

Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE, verberg Uw aangezicht 

niet voor mij. U bent mijn hulp geweest; laat mij niet in de steek en verlaat mij 

niet, o God van mijn heil. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 4: 1 – 11  

Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te 

worden door de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had 

gevast, kreeg Hij ten slotte honger. En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als 

U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar Hij 

antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen 

leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel 

Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de 

tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar 

beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, 

en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan 

een steen stoot. Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de 

Heere, uw God, niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een 

zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun 

heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij 

aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De 

Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel 

Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Gebed van zondag avond 
Lukas (4: 1 - 13) 

 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 41: 2 

Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige; in dagen van onheil zal 

de HEERE hem bevrijden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 4: 1 – 13 

Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de 

Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de 

duivel. En Hij at niets in die dagen en ten slotte, toen die voorbij waren, kreeg 

Hij honger. En de duivel zei tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen 

deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem: Er staat 

geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord 

van God. En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet Hem in een 

ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen Hem: 

Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die 

is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; dus, als U mij zult 

aanbidden, zal het allemaal van U zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen 

hem: Ga weg van Mij, satan, want er staat geschreven: U zult de Heere, uw God, 

aanbidden en Hem alleen dienen. En hij bracht Hem naar Jeruzalem en zette 

Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de 

Zoon van God bent, werp U dan vanhier naar beneden, want er staat 

geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven om U te bewaren, en dat 

zij U op de handen dragen zullen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen 

stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Er is gezegd: U zult de Heere, 

uw God, niet verzoeken. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, 

verliet hij Hem tot een bepaalde tijd.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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derde zondag van de grote vasten  
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (15: 1 - 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 88: 2, 3 

HEERE, God van mijn heil, overdag en in de nacht kom ik voor U en roep ik. 

Laat mijn gebed voor Uw aangezicht komen, neig Uw oor tot mijn roepen. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 15: 1 - 20 

Toen kwamen enige schriftgeleerden en Farizeeën uit Jeruzalem bij Jezus en 

zeiden: Waarom overtreden Uw discipelen de overlevering van de ouden? Want 

zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten. Maar Hij antwoordde en zei 

tegen hen: Waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering? 

God heeft immers geboden: Eer uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder 

vervloekt, moet zeker sterven. Maar u zegt: Wie maar tegen vader of moeder 

zegt: Het is bestemd als offergave, wat u van mij had kunnen krijgen, en zijn 

vader en moeder niet zal eren, met hem is het in orde. En zo hebt u door uw 

overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt. Huichelaars! Terecht 

heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij zei: Dit volk nadert tot Mij met hun 

mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; 

maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van 

mensen zijn. En toen Hij de menigte bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: 

Luister en begrijp het goed: Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; 

maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens. Toen kwamen Zijn 

discipelen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Weet U wel dat toen de 

Farizeeën dit woord hoorden, zij er aanstoot aan namen? Maar Hij antwoordde 

en zei: Elke plant die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken 

worden. Laat hen gaan; het zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde 

een blinde geleidt, zullen zij beiden in een kuil vallen. Petrus antwoordde en zei 

tegen Hem: Verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zei: Bent ook u nog altijd 
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onwetend? Ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat, in de buik komt en in de 

afzondering weer uitgescheiden wordt? Maar de dingen die uit de mond 

komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens. Want uit het 

hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, 

diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens 

verontreinigen; maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens 

niet.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (20: 1 - 16) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 55: 2, 3, 17 

O God, neem mijn gebed ter ore, verberg U niet voor mijn smeken, acht op mij 

en verhoor mij. Ik zal tot God roepen en de HEERE zal mij verlossen. Halleluja. 

 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 20: 1 – 16 

Want het Koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die 's morgens 

vroeg eropuit ging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het 

met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, zond hij hen 

zijn wijngaard in. En toen hij omstreeks het derde uur eropuit ging, zag hij  

anderen werkloos op de markt staan. Ook tegen hen zei hij: Gaat u ook naar de 

wijngaard, en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En zij gingen. Toen hij 

nogmaals eropuit gegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed 

hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur eropuit ging, vond hij weer 

anderen werkloos staan en hij zei tegen hen: Waarom staat u hier heel de dag 

werkloos? Zij zeiden tegen hem: Omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei 

tegen hen: Gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat rechtvaardig 

is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn 

rentmeester: Roep de arbeiders en geef hun het loon, te beginnen bij de 

laatsten, tot de eersten. En toen zij kwamen die omstreeks het elfde uur 

ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En toen de eersten kwamen, 
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dachten zij dat zij meer ontvangen zouden; maar ook zij ontvingen ieder een 

penning. Toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes 

en zeiden: Deze laatsten hebben maar één uur gewerkt, en u hebt ze 

gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar 

hij antwoordde en zei tegen een van hen: Vriend, ik doe u geen onrecht; bent u 

het niet met mij eens geworden over een penning? Neem wat van u is, en 

vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam, hetzelfde geven als aan u. Of is het 

mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat 

ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; 

want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan de 

Korinthe, zijn zegen zij met ons. 
 

2Kor: 6: 2 - 13 

Want Hij zegt: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag 

van het heil heb Ik U geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, 

nu is het de dag van het heil! Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, 

opdat de bediening niet gelasterd wordt. Maar in alles bewijzen wij onszelf als 

dienaars van God, in veel volharding: in verdrukkingen, in noden, in 

benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, 

in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld, in 

vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord van de 

waarheid, in de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid aan de 

rechteren aan de linkerzijde; door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed 

gerucht; als misleiders en toch waarachtigen; als onbekenden en toch 

bekenden; als stervenden, en zie, wij leven; als bestraft en toch niet gedood; als 

bedroefden, maar toch steeds blij; als armen, maar die toch velen rijk maken; 

als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. Onze mond heeft zich 

vrijmoedig voor u geopend, Korinthiërs, ons hart staat wijd open. U neemt geen 

kleine plaats in ons hart in, maar zelf bent u enghartig. Zet dan ook van uw kant 

ik spreek als tot mijn kinderen uw hart wijd open.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen.  
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 3: 1 – 12 

U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers 

dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in 

veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, 

die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de 

paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen 

daarmee heel hun lichaam. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en 

worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer 

klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een 

klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur 

een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van 

ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt 

het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt 

zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en 

vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door 

de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te 

bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader, en 

door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt 

zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo 

te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water 

opwellen? Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of 

een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout én zoet water voortbrengen.  
Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 24: 1 - 23 

En vijf dagen daarna kwam de hogepriester Ananias daar met de oudsten en 

een zekere advocaat, Tertullus. Die verschenen voor de stadhouder met een 

aanklacht tegen Paulus. En toen deze geroepen was, begon Tertullus hem als 

volgt te beschuldigen: Dat wij door uw toedoen grote vrede gekregen hebben 

en dat er veel prijzenswaardige diensten aan dit volk bewezen worden door uw 

wijs beleid, zeer machtige Felix, erkennen wij ten volle en overal met alle 

dankbaarheid. Maar, om u niet lang op te houden, verzoek ik u dat u ons, met 

de welwillendheid die u eigen is, een ogenblik aanhoort. Ons is namelijk 

gebleken dat deze man een pest is en iemand die oproer verwekt onder al de 

Joden in heel de wereld, en een vooraanstaand persoon is binnen de sekte van 

de Nazarenen. Hij heeft ook geprobeerd de tempel te ontheiligen. Wij hebben 

hem dan ook gevangengenomen om naar onze wet een oordeel over hem te 

vellen, maar Lysias, de overste, kwam daarop af, trok hem met veel geweld uit 

onze handen en voerde hem weg en gaf zijn aanklagers bevel naar u toe te gaan. 

Als u hem ondervraagt, zult u zelf van hem alles kunnen te weten komen 

waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden bevestigden het en beweerden 

dat het zo was. Maar Paulus antwoordde, nadat de stadhouder hem een wenk 

had gegeven dat hij kon spreken: Omdat ik weet dat u al vele jaren rechter over 

dit volk bent, verdedig ik mijn zaak met des te meer vertrouwen. U kunt immers 

weten dat het niet meer dan twaalf dagen geleden is sinds ik naar Jeruzalem 

ging om te aanbidden. En zij hebben mij niet aangetroffen in de tempel, in 

gesprek met iemand of bezig met het veroorzaken van een samenscholing, niet 

in de synagogen en ook niet in de stad, en zij kunnen ook niets bewijzen van 

datgene waarvan zij mij nu beschuldigen. Maar dit erken ik voor u: dat ik 

volgens die Weg die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaderen 

dien, en dat ik alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten geschreven staat. 

Ik heb hoop op God zij zelf verwachten het ook dat er een opstanding van de 

doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En daarom 

oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. 

En na verscheidene jaren kwam ik om liefdegaven aan mijn volk te brengen en 

om te offeren. Terwijl ik dat deed, troffen enige Joden uit Asia mij, nadat ik 

gereinigd was, in de tempel aan, niet met een menigte en ook niet met 

opschudding. Die hadden hier voor u moeten verschijnen en mij moeten 

beschuldigen als zij iets tegen mij zouden hebben. Of laten deze mannen hier 



Derde zondag van de grote vasten 

 

 

 

313 

zelf zeggen of zij enige ongerechtigheid in mij vonden, toen ik voor de Raad 

stond, of het moest zijn met betrekking tot dit ene woord dat ik uitriep toen ik 

in hun midden stond: Over de opstanding van de doden word ik heden door u 

geoordeeld! Toen Felix, die vrij nauwkeurig op de hoogte was van de Weg, dit 

gehoord had, verdaagde hij hun zaak, en zei: Als Lysias, de overste, gekomen 

is, zal ik een onderzoek instellen naar uw zaak. En hij gaf de hoofdman over 

honderd opdracht Paulus in hechtenis te houden, maar onder betere 

omstandigheden, en niemand van de zijnen te verhinderen hem van dienst te 

zijn of naar hem toe te komen.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 
 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (15: 11 - 32) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 79: 8 , 9 

Denk niet aan onze vroegere misdaden, haast U, laat Uw barmhartigheid ons 

te hulp komen, want wij zijn volledig uitgeteerd. Help ons, o God van ons heil, 

omwille van de eer van Uw Naam. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 15: 11 – 32  

En Hij zei: Een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen 

zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij 

verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de 

jongste zoon alles te gelde en reisde weg naar een ver land en verkwistte daar 

zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, 

kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En 

hij ging heen en voegde zich bij één van de burgers van dat land, en die stuurde 

hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn 

buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. 

En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: Hoeveel dagloners van mijn 

vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en 
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naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de 

hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te 

worden. Maak mij als één van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn 

vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze 

was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem 

om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd 

tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te 

worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: Haal het beste gewaad 

tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en 

sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we 

eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend 

geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. 

Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde 

hij muziek en reidans. En nadat hij één van de knechten bij zich geroepen had, 

vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem: Uw broer is gekomen 

en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond 

teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen 

ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei 

tegen zijn vader: Zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden 

en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. 

Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, 

hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem: Kind, jij bent 

altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten 

zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was 

verloren en is gevonden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

$$$ 
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Gebed van zondag avond 
Mattheüs (21: 28 - 32) 

 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 30: 2 - 4 

Ik zal U roemen, HEERE, want U hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over 

mij niet verblijd. HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen en U hebt mij 

genezen. HEERE, U hebt mijn ziel uit het graf opgehaald. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 21: 28 - 32 

Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen, en hij ging naar de eerste en zei: 

Zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Maar hij antwoordde en zei: Ik wil 

niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen. En hij ging naar de tweede en zei 

hetzelfde, en deze antwoordde en zei: Ik ga, heer! Maar hij ging niet. Wie van 

deze twee heeft de wil van de vader gedaan? Zij zeiden tegen Hem: De eerste. 

Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u 

voorgaan in het Koninkrijk van God. Want Johannes is bij u gekomen in de weg 

van de gerechtigheid, en u hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de 

hoeren hebben hem geloofd; en hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw 

gehad zodat ook u hem geloofde. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

$$$ 
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Vierde zondag van de grote vasten  
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (12: 22 - 31) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 27: 14, 13 

Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op 

de HEERE. Als ik toch had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien 

in het land van de levenden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 12: 22 - 31 

En Hij zei tegen Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw 

leven: over wat u eten zult, of over uw lichaam: waarmee u zich kleden zult. Het 

leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let op de 

raven: zij zaaien niet en maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer en geen 

schuur, en God voedt hen. Hoe ver gaat u de vogels te boven? Wie toch van u 

kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Als u dan ook het 

minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd? Let op de 

lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet, en Ik zeg u dat zelfs 

Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het 

gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo 

bekleedt, hoeveel te meer u, kleingelovigen! En u, vraag niet wat u eten of wat 

u drinken zult, en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de 

volken van de wereld. Uw Vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar 

zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (22: 1 – 14) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 31: 25, 24 

Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt! 

Heb de HEERE lief, al Zijn gunstelingen, want de HEERE beschermt de 

gelovigen. Halleluja. 

 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 22: 1 – 14 

En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen, en zei: Het 

Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een 

bruiloft bereid had, en hij stuurde zijn slaven eropuit om de genodigden voor 

de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij slaven 

eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de genodigden: Zie, ik heb mijn 

middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, 

en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht 

op en gingen weg, de één naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de 

anderen grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en doodden hen. Toen 

de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die 

moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn slaven: De 

bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom 

naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit 

als u er maar zult vinden. En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden 

allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen; en de bruiloftszaal werd 

gevuld met gasten. Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te 

overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij 

zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen 

bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: 

Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de 

buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Want velen zijn 

geroepen, maar weinigen uitverkoren.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Efeze, zijn 

zegen zij met ons. 
 

Efe 6: 10 - 24 

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn 

macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt 

houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd 

niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke 

machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele 

wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het 

kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw 

middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de 

gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de 

vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen 

van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het 

zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle 

gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle 

volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord 

gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het 

geheimenis van het Evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in 

ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. En 

opdat ook u weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal Tychikus, de geliefde 

broeder en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekendmaken. Met dat 

doel heb ik hem naar u toe gestuurd, opdat u onze omstandigheden zou kennen 

en hij uw hart zou vertroosten. Vrede zij de broeders, en liefde met geloof, van 

God de Vader en van de Heere Jezus Christus. De genade zij met allen die onze 

Heere Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 4: 7 – 17 

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u 

wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, 

zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en 

treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in 

droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. Broeders, spreek 

geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaadspreekt en over zijn broeder 

oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet 

oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is één Wetgever, 

namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde richten. Maar wie bent u, die 

over de ander oordeelt? En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen 

naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en 

winst maken, u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw 

leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna 

verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij 

leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk 

soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is 

het zonde.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 25: 13 – 26: 1  

En toen er enkele dagen voorbijgegaan waren, kwamen koning Agrippa en 

Bernice in Caesarea aan om Festus te begroeten. En toen zij daar verscheidene 

dagen doorbrachten, vertelde Festus de koning de zaken met betrekking tot 

Paulus en zei: Er is hier een man die door Felix als gevangene is achtergelaten, 

om wie, toen ik in Jeruzalem was, de overpriesters en de oudsten van de Joden 

voor mij verschenen om zijn veroordeling te vragen. Ik antwoordde hun dat de 

Romeinen niet de gewoonte hebben, bij wijze van gunst een mens tot de dood 
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over te leveren, voordat de beschuldigde tegenover de beschuldigers heeft 

gestaan en gelegenheid gekregen heeft om zich te verdedigen tegen de 

beschuldiging. Toen zij dan gezamenlijk hier gekomen waren, gunde ik mijzelf 

geen uitstel, maar ik ging de dag daarna op de rechterstoel zitten en gaf bevel 

de man voor te leiden. De beschuldigers brachten echter, toen zij hier stonden, 

tegen hem geen beschuldiging naar voren over de dingen die ik vermoedde; 

maar zij hadden met hem enkele geschilpunten over hun eigen godsdienst en 

over een zekere Jezus, die gestorven was, maar van wie Paulus beweerde dat 

Hij leeft. En omdat ik in twijfel was over wat ik met het onderzoek van deze 

zaak aan moest, vroeg ik of hij naar Jeruzalem wilde gaan om daar over die 

dingen geoordeeld te worden. En nadat Paulus zich beroepen had op zijn recht 

om in hechtenis te blijven totdat de verheven keizer van zijn zaak kennis zou 

kunnen nemen, gaf ik opdracht hem in hechtenis te houden totdat ik hem naar 

de keizer zou sturen. En Agrippa zei tegen Festus: Ik zou die man ook zelf wel 

willen horen. En hij zei: Morgen zult u hem horen. De volgende dag dan, toen 

Agrippa en Bernice met veel vertoon gekomen en het rechthuis binnengegaan 

waren, samen met de oversten en de mannen die de voornaamsten van de stad 

waren, werd Paulus op bevel van Festus voorgeleid. En Festus zei: Koning 

Agrippa en alle mannen die met ons aanwezig zijn, hier ziet u hem om wie heel 

de Joodse menigte mij heeft aangesproken, zowel in Jeruzalem als hier, 

roepend dat hij niet langer behoort te leven. Ik heb echter begrepen dat hij niets 

heeft gedaan wat de dood verdient, maar omdat hij zichzelf ook op de verheven 

keizer beroepen heeft, heb ik besloten hem te sturen. Ik kan mijn heer niets 

met zekerheid over hem schrijven; daarom heb ik hem aan u allen voorgeleid 

en vooral aan u, koning Agrippa, opdat ik na gedaan onderzoek iets te schrijven 

heb. Want het lijkt mij ongerijmd een gevangene te sturen zonder de 

beschuldigingen tegen hem te kennen te geven. En Agrippa zei tegen Paulus: 

Het is u toegestaan voor uzelf te spreken.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen.  
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (4: 1 - 42) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 105: 3, 4, 5 

Laat het hart van wie de HEERE zoeken, zich verblijden. Vraag naar de HEERE 

en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend. Denk aan Zijn wonderen, die 

Hij gedaan heeft, aan Zijn tekenen en de oordelen van Zijn mond. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 4: 1 – 42  

Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer 

discipelen maakte en doopte dan Johannes hoewel Jezus Zelf niet doopte, maar 

Zijn discipelen verliet Hij Judea en vertrok Hij weer naar Galilea. En Hij moest 

door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, 

dicht bij het stuk grond dat Jakob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de 

bron van Jakob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het 

was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te 

putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken. Want Zijn discipelen waren 

weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei 

tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te drinken, die een 

Samaritaanse vrouw ben? (Want Joden hebben geen omgang met 

Samaritanen.) Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God 

kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem 

hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen 

Hem: Mijnheer, U hebt geen emmer en de put is diep; waar hebt U dan het 

levende water vandaan? Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die ons de 

put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn 

kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, 

zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal 

in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, 

zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De 

vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer 

zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar: Ga 

heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik 
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heb geen man. Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man, 

want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar 

waarheid gezegd. De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, ik zie dat U een profeet 

bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, en bij u zegt men dat in 

Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar: Vrouw, 

geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de 

Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, 

want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu, dat de ware 

aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader 

zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten 

Hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de 

Messias komt (Die Christus genoemd wordt); wanneer Die gekomen zal zijn, 

zal Hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar: Ik ben het, Die met u spreek. 

En op dat moment kwamen Zijn discipelen en zij verwonderden zich dat Hij 

met een vrouw sprak. Toch zei niemand: Wat zoekt U? of: Wat spreekt U met 

haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei 

tegen de mensen: Kom, zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan 

heb; zou Híj niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar 

Hem toe. En intussen vroegen de discipelen Hem: Rabbi, eet toch iets. Maar 

Hij zei tegen hen: Ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De 

discipelen dan zeiden tegen elkaar: Iemand heeft Hem toch niet te eten 

gebracht? Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die 

Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng. Zegt u niet: Nog vier maanden, en 

dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want 

zij zijn al wit om te oogsten. En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht 

voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie 

oogst. Want hierin is de spreuk waar: De één zaait, de ander oogst. Ik heb u 

uitgezonden om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen; anderen 

hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning 

binnengehaald. En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om 

het woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik 

gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij Hem gekomen waren, vroegen zij 

Hem bij hen te blijven, en Hij bleef daar twee dagen. En er kwamen er nog veel 

meer tot geloof, vanwege Zijn woord, en zij zeiden tegen de vrouw: Wij geloven 

niet meer om wat u zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Híj 

werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

$$$ 
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Gebed van zondag avond 
Johannes (4: 19 – 24) 

 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 32: 10, 11 

De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de HEERE vertrouwt, hem zal 

de goeder-tierenheid omringen. Verblijd u in de HEERE en verheug u, 

rechtvaardigen, zing vrolijk, alle oprechten van hart! Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 4: 19 – 24 

De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, ik zie dat U een profeet bent. Onze vaderen 

hebben op deze berg aangebeden, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats 

is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd 

komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. 

U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is 

uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader 

zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo 

aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in 

geest en waarheid.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

 

$$$ 
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Vijfde zondag van de grote vasten  
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (18: 1 - 8) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 39: 13 

Luister naar mijn gebed, HEERE, neem mijn hulpgeroep ter ore, zwijg niet bij 

mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij U, een bijwoner, zoals al mijn 

vaderen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 18: 1 - 8 

En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet 

bidden en niet de moed verliezen. Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter 

die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde 

stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover 

mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij 

zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze 

weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij 

in het gezicht slaat. En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. 

Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem 

roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen? Ik zeg u dat Hij 

hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel 

het geloof op de aarde vinden?  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (21: 33 - 46) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 102: 2, 3, 13 

HEERE, luister naar mijn gebed, laat mijn hulpgeroep tot U komen. Verberg 

Uw aangezicht niet voor mij; Maar U, HEERE, U blijft voor eeuwig, de 

gedachtenis aan U van generatie op generatie. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 21: 33 – 46 

Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een 

wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een 

wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan 

landbouwers en ging naar het buitenland. Toen de tijd van de vruchten 

naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te 

ontvangen. En de landbouwers namen zijn slaven, sloegen de één, doodden een 

ander, en stenigden een derde. Nogmaals stuurde hij andere slaven, meer in 

aantal dan de eerste, en zij deden met hen hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn 

zoon naar hen toe en zei: Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Maar toen 

de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: Dit is de erfgenaam. 

Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze hem 

gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard en doodden hem. 

Wanneer dan de heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die 

landbouwers doen? Zij zeiden tegen Hem: Hij zal die kwaaddoeners een kwade 

dood doen sterven en zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren, die 

hem de vruchten op hun tijd zullen geven. Jezus zei tegen hen: Hebt u nooit 

gelezen in de Schriften: De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot 

een hoeksteen geworden; dit is door de Heere geschied, en het is wonderlijk in 

onze ogen? Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal 

worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. En wie op 

deze steen valt, zal verpletterd worden; en op wie hij valt, die zal hij 

vermorzelen. En toen de overpriesters en Farizeeën deze gelijkenissen van 

Hem hoorden, begrepen zij dat Hij over hen sprak. En zij probeerden Hem te 
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grijpen, maar zij waren bevreesd voor de menigten, omdat die Hem voor een 

profeet hielden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan de 

Thessalonicenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

2Tes 2: 1 - 17 

En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze 

Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het 

wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet 

door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof 

de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze 

misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens 

van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de 

tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God 

vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als 

God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u 

was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard 

wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er 

iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan 

zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest 

van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, 

wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, 

tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de 

ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid 

niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een 

krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen 

veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen 

hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij moeten God altijd voor u 

danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin 

verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. 

Daartoe heeft Hij u geroepen door ons Evangelie om de heerlijkheid van onze 

Heere Jezus Christus te verkrijgen. Sta dan vast, broeders, en houd u aan de 

overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. 
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En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft 

liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, 

moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 
 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Pet 3: 1 – 18 

Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering 

uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de 

heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en 

Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is. Dit moet u 

allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar 

hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn 

komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen 

zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun 

onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, 

evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de 

wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen 

die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd 

en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf 

van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat 

één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heere 

vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar 

Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen 

tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de 

nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen 

brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als 

deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige 

levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht 

en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, 

zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij 

verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe 

aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen 

verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden 

in vrede en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze 
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geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven 

heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. 

Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige 

en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere 

Schriften. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, 

zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt 

van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en 

Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van 

de eeuwigheid. Amen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 26: 19 – 27: 8  

Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam 

geweest, maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel 

het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot 

inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in 

overeenstemming zijn met de bekering. Hierom hebben de Joden mij in de 

tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen, maar door de hulp die ik 

van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en 

groot, en zeg ik niets anders dan wat de Profeten en Mozes gezegd hebben dat 

er gebeuren zou, namelijk dat de Christus moest lijden en dat Hij, als Eerste uit 

de opstanding van de doden, een licht zou aankondigen aan dit volk en de 

heidenen. En toen hij deze dingen ter verdediging sprak, zei Festus met luide 

stem: U bent buiten zinnen, Paulus! Uw grote geleerdheid brengt u buiten 

zinnen! Maar hij zei: Ik ben niet buiten zinnen, zeer machtige Festus, maar ik 

spreek woorden van waarheid en van gezond verstand. Want de koning heeft 

weet van deze dingen. Ik spreek daarom ook vrijmoedig tot hem, want ik ben 

ervan overtuigd dat niets van deze dingen hem ontgaan is; het is immers niet 

in een uithoek gebeurd. Gelooft u, koning Agrippa, de Profeten? Ik weet dat u 

ze gelooft. En Agrippa zei tegen Paulus: U overtuigt mij bijna om christen te 

worden! En Paulus zei: Ik zou van God wel wensen dat, én bijna én geheel, niet 

alleen u maar ook allen die vandaag naar mij luisteren, zouden worden zoals ik 
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ben, uitgezonderd deze boeien. En nadat hij dit gezegd had, stond de koning op 

en de stadhouder, Bernice en zij die bij hen zaten, en zij gingen terzijde, spraken 

met elkaar en zeiden: Deze man doet niets wat dood of boeien verdient. En 

Agrippa zei tegen Festus: Deze man had losgelaten kunnen worden, als hij zich 

niet op de keizer had beroepen. En toen besloten was dat wij naar Italië zouden 

varen, gaven zij Paulus en enkele andere gevangenen over aan een hoofdman 

over honderd, van wie de naam Julius was, van de keizerlijke afdeling. En 

omdat wij langs de kustplaatsen van Asia wilden varen, gingen wij aan boord 

van een Adramytteens schip en voeren weg. Aristarchus, een Macedoniër uit 

Thessalonica, was bij ons. En de volgende dag kwamen wij aan in Sidon. En 

Julius, die Paulus vriendelijk behandelde, stond hem toe naar de vrienden te 

gaan om door hen verzorgd te worden. En nadat wij daarvandaan weggevaren 

waren, voeren wij onder Cyprus langs, omdat de wind tegen was. En toen wij 

de zee waarlangs Cilicië en Pamfilië liggen, overgevaren waren, kwamen wij 

aan in Myra in Lycië. En de hoofdman, die daar een schip gevonden had uit 

Alexandrië dat naar Italië voer, liet ons daarin overstappen. En omdat wij vele 

dagen maar langzaam vooruitkwamen en wij nauwelijks ter hoogte van Knidus 

gekomen waren, doordat de wind het ons niet toeliet, voeren wij onder Kreta 

langs, ter hoogte van Salmone. En nadat wij daar nauwelijks voorbijgezeild 

waren, kwamen wij in een plaats die Schone Havens genoemd wordt, waar de 

stad Lasea dicht bij lag.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 
 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (5: 1 - 18) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 33: 5, 6 

Hij heeft gerechtigheid en gericht lief, de aarde is vol van de goedertierenheid 

van de HEERE. Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de 

Geest van Zijn mond heel hun legermacht. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen.  
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Joh 5: 1 – 18  

Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in 

Jeruzalem bij de Schaapspoort een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda 

wordt genoemd, met vijf zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van 

zieken, blinden, kreupelen en verlamden, die wachtten op de beroering van het 

water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht 

het water in beweging; wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het 

water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. En daar was een man die al 

achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al 

lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u gezond worden? De zieke 

antwoordde Hem: Heere, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen 

wanneer het water in beroering gebracht wordt; en terwijl ik kom, daalt een 

ander vóór mij af. Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. 

En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen. En het was 

sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was: Het is 

sabbat, het is u niet geoorloofd de ligmat te dragen. Hij antwoordde hun: Die 

mij gezond gemaakt heeft, Die heeft tegen mij gezegd: Neem uw ligmat op en 

ga lopen. Zij vroegen hem dan: Wie is de Mens Die u gezegd heeft: Neem uw 

ligmat op en ga lopen? En die genezen was, wist niet Wie het was, want Jezus 

had Zich ongemerkt verwijderd omdat er een menigte was op die plaats. 

Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem: Zie, u bent gezond 

geworden, zondig niet meer opdat u niet iets ergers overkomt. De man ging weg 

en berichtte de Joden dat het Jezus was Die hem gezond gemaakt had. En 

daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij Hem te doden, omdat Hij 

deze dingen op de sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt 

tot nu toe en Ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem 

te doden, omdat Hij niet alleen het gebod van de sabbat brak, maar ook zei dat 

God Zijn eigen Vader was, en daarmee Zichzelf aan God gelijk maakte.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

$$$ 
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Vijfde zondag van de grote vasten 

 

 

 

331 

Gebed van zondag avond 
Mattheüs (9: 1 - 8) 

 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 142: 2, 3 

Met mijn stem roep ik tot de HEERE, met mijn stem smeek ik de HEERE. Ik 

stort mijn klacht uit voor Zijn aangezicht, ik maak voor Zijn aangezicht mijn 

benauwdheid bekend. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 9: 1 – 8 

En nadat Hij in het schip gegaan was, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En 

zie, men bracht een verlamde bij Hem, die op een bed lag. En Jezus, Die hun 

geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u 

vergeven. En zie, sommigen van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze 

lastert God. En Jezus, Die hun gedachten zag, zei: Waarom overweegt u 

verkeerde dingen in uw hart? Want wat is gemakkelijker, te zeggen: De zonden 

zijn u vergeven? of te zeggen: Sta op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat 

de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (toen zei Hij 

tegen de verlamde): Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond 

op en ging naar zijn huis. Toen de menigten dit zagen, verwonderden ze zich en 

verheerlijkten God, Die zo'n macht aan de mensen gegeven had.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

 

$$$ 
  

Zondagen Hoofdindex 
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zesde zondag van de grote vasten  
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (13: 22 - 35) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 17: 3, 5 

U hebt mijn hart beproefd, het 's nachts doorzocht, U hebt mij getoetst, U vindt 

niets. Ik hield mijn schreden in Uw sporen, zodat mijn voetstappen niet zouden 

wankelen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 13: 22 - 35 

En Hij trok door steden en dorpen heen, terwijl Hij onderwijs gaf en op weg 

was naar Jeruzalem. En iemand zei tegen Hem: Heere, zijn het weinigen, die 

zalig worden? En Hij zei tegen hen: Strijd om binnen te gaan door de nauwe 

poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, 

namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur 

heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en 

te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u 

zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt. Dan zult u beginnen te zeggen: Wij 

hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze 

straten onderwijs gegeven. En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u 

vandaan komt. Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. Daar zal 

gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle 

profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. En daar 

zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan 

in het Koninkrijk van God. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn en 

er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Op diezelfde dag kwamen er enige 

Farizeeën en zeiden tegen Hem: Ga weg en vertrek vanhier, want Herodes wil 

U doden. En Hij zei tegen hen: Ga heen en zeg die vos: Zie, Ik drijf demonen 

uit en verricht genezingen, vandaag en morgen, en op de derde dag word Ik 

voleindigd. Intussen moet Ik heden en morgen en de dag daarna reizen. Het 

gaat immers niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, 
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Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toe gezonden zijn, hoe 

vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen 

haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild! Zie, 

uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, Ik zeg u dat u 

Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen: Gezegend is 

Hij Die komt in de Naam van de Heere. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (23: 1 - 39) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 26: 2, 3 

Beproef mij, HEERE, ja, stel mij op de proef, toets mijn nieren en mijn hart. 

Want Uw goedertierenheid houd ik voor ogen, ik wandel in Uw waarheid. 
Halleluja. 

 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 23: 1 – 39 

Toen sprak Jezus tot de menigte en tot Zijn discipelen: De schriftgeleerden en 

de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes; daarom, al wat zij u zeggen 

dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet naar hun 

werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Want zij binden lasten 

samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen, en zij leggen ze op de schouders 

van de mensen; maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. Al hun 

werken doen zij om door de mensen gezien te worden, want zij maken hun 

gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot. Zij zijn zeer gesteld 

op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de 

synagogen; zij zijn ook belust op de begroetingen op de markten, en om door 

de mensen ‘rabbi, rabbi’ genoemd te worden. Maar u mag zich geen rabbi laten 

noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders. 

En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, 

namelijk Hij Die in de hemelen is. En u mag niet meesters genoemd worden, 



Zesde zondag van de grote vasten 

 

 

 

334 

want Eén is uw Meester, namelijk Christus. Maar de belangrijkste van u zal uw 

dienaar zijn. En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf 

zal vernederen, zal verhoogd worden. Maar wee u, schriftgeleerden en 

Farizeeën, huichelaars, want u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de 

mensen; u gaat er immers zelf niet binnen, en hen die er binnen willen gaan, 

laat u er niet binnengaan. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, 

want u eet de huizen van de weduwen op, en voor de schijn bidt u lang; daarom 

zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen. Wee u, schriftgeleerden en 

Farizeeën, huichelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te maken, 

en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als 

u. Wee u, blinde leiders, die zegt: Heeft iemand gezworen bij de tempel, dan 

betekent dat niets; maar heeft iemand gezworen bij het goud van de tempel, 

dan is hij aan die eed gebonden. Dwazen en blinden! Want wat is meer, het 

goud of de tempel, die het goud heiligt? En: heeft iemand gezworen bij het 

altaar, dan betekent dat niets; maar heeft iemand gezworen bij de gave die 

daarop ligt, dan is hij aan die eed gebonden. Dwazen en blinden! Want wat is 

meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt? Wie daarom zweert bij het 

altaar, die zweert daarbij en bij alles wat daarop ligt; en wie zweert bij de 

tempel, die zweert daarbij en bij Hem Die daarin woont; en wie zweert bij de 

hemel, die zweert bij de troon van God en bij Hem Die daarop zit. Wee u, 

schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, 

de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en 

de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die 

andere dingen niet nalaten. Blinde leiders, die de mug uitzift maar de kameel 

doorslikt. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reinigt de 

buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol 

van roofzucht en onmatigheid. Blinde Farizeeër, reinig eerst de binnenkant van 

de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. Wee 

u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de 

witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze 

vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel van buiten 

rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huichelarij en 

wetteloosheid. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u 

bouwt de graven voor de profeten en versiert de grafmonumenten van de 

rechtvaardigen, en u zegt: Als wij in de tijd van onze vaderen hadden geleefd, 

hadden wij niet met hen meegewerkt om het bloed van de profeten te vergieten. 

Aldus getuigt u tegen uzelf, dat u kinderen bent van hen die de profeten gedood 

hebben. Maakt ook u dan de maat van uw vaderen vol! Slangen, 

adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? Daarom 
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zie, Ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe, en sommigen van 

hen zult u doden en kruisigen, en sommigen van hen zult u geselen in uw 

synagogen, en u zult hen vervolgen van stad tot stad, opdat over u al het 

rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde, vanaf het bloed van 

de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechja, die u 

gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen 

zullen komen over dit geslacht. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt 

en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen 

willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder 

haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij 

voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u 

zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere! 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de 

Kolossenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

Kol 3: 5 - 17 

Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade 

begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van 

God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, 

toen u in die dingen leefde. Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, 

woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen 

elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en u met 

de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig 

het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van 

belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar 

Christus is alles en in allen. Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, 

heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, 

nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de 

ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u 

vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de 

band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, 

waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. Laat het woord 

van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs 
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elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de 

Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe 

dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door 

Hem.  De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 
 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 5: 13 – 21 

Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van 

God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam 

van de Zoon van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan 

tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als 

wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het 

gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen. Als iemand zijn 

broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden, 

en Hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. 

Er is een zonde tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. Elke 

ongerechtigheid is zonde; en er is zonde die niet tot de dood leidt. Wij weten 

dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, 

bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat wij uit God 

zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Maar wij weten dat de Zoon van God 

gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen 

kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. 

Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Lieve kinderen, wees op uw 

hoede voor de afgoden.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 27: 27 - 37  

Toen nu de veertiende nacht aangebroken was, terwijl wij in de Adriatische Zee 

heen en weer gedreven werden, vermoedden de zeelieden midden in de nacht 

dat er land dichter bij hen kwam. En zij wierpen het dieplood uit en peilden 

twintig vadem, en na iets verder gevaren te zijn, wierpen zij weer het dieplood 

uit en peilden vijftien vadem. En omdat zij vreesden dat zij ergens op 

rotsachtige plaatsen terecht zouden komen, wierpen zij vanaf het achterschip 

vier ankers uit, en wensten dat het dag werd. Maar toen de zeelieden 

probeerden van het schip te vluchten en de sloep in zee neerlieten, met als 

voorwendsel dat zij de ankers uit het voorschip zouden uitwerpen, zei Paulus 

tegen de hoofdman en de soldaten: Als zij niet in het schip blijven, kunt u niet 

gered worden. Toen kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem 

in zee vallen. En toen het dag begon te worden, spoorde Paulus hen allen aan 

om voedsel tot zich te nemen en hij zei: Het is vandaag de veertiende dag dat u 

blijft afwachten zonder te eten en zonder iets tot u te nemen. Daarom spoor ik 

u aan voedsel tot u te nemen, want dat dient tot uw redding; want bij niemand 

van u zal een haar van het hoofd vallen. En toen hij dit gezegd had en brood 

genomen had, dankte hij God in aanwezigheid van allen, en na het gebroken te 

hebben begon hij te eten. En zij vatten allen moed en namen ook zelf voedsel 

tot zich. Wij waren nu in het schip met in totaal tweehonderdzesenzeventig 

zielen.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

  



Zesde zondag van de grote vasten 

 

 

 

338 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (9: 1 - 41) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 143: 7, 1 

Verhoor mij spoedig, HEERE, mijn geest bezwijkt; verberg Uw aangezicht niet 

voor mij. HEERE, luister naar mijn gebed, neem mijn smeekbeden ter ore. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 9: 1 – 41  

En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af. En Zijn 

discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat 

hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en 

zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem 

geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van Hem Die Mij 

gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan 

werken. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld. Nadat Hij dit 

gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek 

het slijk op de ogen van de blinde, en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het 

badwater Siloam (wat vertaald wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg en 

waste zich en kwam ziende terug. De buren dan en zij die eerder gezien hadden 

dat hij blind was, zeiden: Is deze het niet die zat te bedelen? Anderen zeiden: 

Hij is het; en weer anderen: Hij lijkt op hem. Hij zei: Ik ben het. Zij dan zeiden 

tegen hem: Hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde en zei: Een Mens, 

genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij: Ga heen naar 

het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. Zij 

dan zeiden tegen hem: Waar is Hij? Hij zei: Ik weet het niet. Zij brachten hem 

die eerder blind was, naar de Farizeeën. En het was sabbat toen Jezus het slijk 

maakte en zijn ogen opende. Opnieuw vroegen nu ook de Farizeeën hem hoe 

hij ziende geworden was. En hij zei tegen hen: Hij legde slijk op mijn ogen, ik 

waste mij, en ik zie. Sommigen dan van de Farizeeën zeiden: Deze Mens is niet 

van God, want Hij neemt de sabbat niet in acht. Anderen zeiden: Hoe kan een 

zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen. Zij zeiden 

opnieuw tegen de blinde: U dan, wat zegt u van Hem, omdat Hij uw ogen 
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geopend heeft? En hij zei: Hij is een Profeet. De Joden dan geloofden niet van 

hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij de ouders 

geroepen hadden van hem die ziende geworden was. En zij vroegen hun: Is dit 

uw zoon, van wie u zegt dat hij blindgeboren is? Hoe kan hij dan nu zien? Zijn 

ouders antwoordden hun en zeiden: Wij weten dat dit onze zoon is en dat hij 

blindgeboren is, maar hoe hij nu ziet, weten wij niet, of wie zijn ogen geopend 

heeft, weten wij niet. Hij is volwassen, vraag het hemzelf, hij zal voor zichzelf 

spreken. Dit zeiden zijn ouders omdat zij bevreesd waren voor de Joden; want 

de Joden waren al overeengekomen dat, als iemand zou belijden dat Hij de 

Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden. Daarom zeiden zijn 

ouders: Hij is volwassen, vraag het hemzelf. Zij dan riepen voor de tweede keer 

de man die blind geweest was, en zeiden tegen hem: Geef God de eer, wij weten 

dat deze Mens een zondaar is. Hij dan antwoordde en zei: Of Hij een zondaar 

is, weet ik niet; één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En zij zeiden 

opnieuw tegen hem: Wat heeft Hij met u gedaan? Hoe heeft Hij uw ogen 

geopend? Hij antwoordde hun: Ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet 

geluisterd; waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook Zijn discipelen 

worden? Zij dan scholden hem uit en zeiden: U bent een discipel van Hem, 

maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken 

heeft, maar van Deze weten wij niet waar Hij vandaan komt. De man 

antwoordde en zei tegen hen: Er is toch iets wonderlijks in dat u niet weet waar 

Hij vandaan komt en dat Hij toch mijn ogen geopend heeft. Wij weten toch dat 

God niet naar zondaars luistert, maar als iemand godvrezend is en Zijn wil doet, 

naar hem hoort Hij. Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de 

ogen van een blindgeborene geopend heeft. Als Deze niet van God was, zou Hij 

niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tegen hem: U bent geheel in 

zonden geboren, en onderwijst u ons? En zij wierpen hem de synagoge uit. 

Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden, en toen Hij hem 

gevonden had, zei Hij tegen hem: Gelooft u in de Zoon van God? Hij 

antwoordde en zei: Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven? En Jezus 

zei tegen hem: Die u gezien hebt én Die met u spreekt, Die is het. En hij zei: Ik 

geloof, Heere! En hij aanbad Hem. En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze 

wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden 

worden. En sommigen van de Farizeeën die bij Hem waren, hoorden dit en 

zeiden tegen Hem: Zijn wij dan soms ook blind? Jezus zei tegen hen: Als u blind 

was, zou u geen zonde hebben, maar nu u zegt: Wij zien, zo blijft dan uw zonde.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
$$$ 
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Gebed van zondag avond 
Markus (8: 22 - 26) 

 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 41: 2 

Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige; in dagen van onheil zal 

de HEERE hem bevrijden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 8: 22 – 26 

En Hij kwam in Bethsaïda; en ze brachten een blinde bij Hem en smeekten 

Hem dat Hij hem aanraakte. En toen Hij de hand van de blinde genomen had, 

leidde Hij hem het dorp uit; en nadat Hij in zijn ogen gespuwd en de handen 

op hem gelegd had, vroeg Hij hem of hij iets zag. En hij keek op en zei: Ik zie 

de mensen, want ik zie hen, als bomen, rondlopen. Daarna legde Hij de handen 

opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen 

heel duidelijk. En Hij stuurde hem naar zijn huis en zei: Ga niet het dorp in en 

zeg het tegen niemand in het dorp.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

 

$$$ 
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zevende zondag van de grote vasten 
(palmzondag)  

 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Johannes (12: 1 - 11) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 118: 26 , 27 

Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE! Wij zegenen u vanuit het huis 

van de HEERE. Bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het 

altaar. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 12: 1 - 11 

Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die 

gestorven was maar die Hij uit de doden opgewekt had. Zij nu bereidden daar 

een maaltijd voor Hem, en Martha bediende; en Lazarus was een van hen die 

met Hem aanlagen. Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote 

waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af; 

en het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Toen zei een van Zijn 

discipelen, Judas Iskariot, de zoon van Simon, die Hem verraden zou: Waarom 

is deze zalf niet voor driehonderd penningen verkocht en aan de armen 

gegeven? En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar 

omdat hij een dief was, en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. Jezus 

dan zei: Laat haar begaan; zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn 

begrafenis. Want de armen hebt u altijd bij u, maar Mij hebt u niet altijd. Een 

grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat Hij daar was; en zij kwamen 

niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien, die Hij uit de doden 

opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden, 

omdat omwille van hem velen van de Joden wegliepen en in Jezus geloofden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (19: 1 – 10) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 68: 20, 36 

Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. De God van Israël, Hij 

geeft het volk kracht en sterkte. Geloofd zij God! Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 19: 1 – 10 

En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen. En zie, er was een man van 

wie de naam Zacheüs was, en hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij 

probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, 

omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een 

wilde vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daar voorbij komen. En toen 

Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, 

haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven. En hij 

haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap. En allen 

die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man 

binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen. Zacheüs nu ging staan en zei tegen 

de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als 

ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus 

tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een 

zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en 

zalig te maken wat verloren is. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 9: 11 - 28 

Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige 

heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, 

die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is 

niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens 

en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige 

verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as 

van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid 

van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige 

Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van 

dode werken om de levende God te dienen! En daarom is Hij de Middelaar van 

het nieuwe verbond, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening 

van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de 

belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers, waar een testament is, daar 

is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld 

wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers 

nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Daarom is ook 

het eerste niet zonder bloed ingewijd. Want nadat elk gebod overeenkomstig 

de wet aan heel het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van de 

kalveren en van de bokken met water en scharlakenrode wol en hysop, en 

besprenkelde het boek zelf en heel het volk, terwijl hij zei: Dit is het bloed van 

het verbond dat God u bevolen heeft te houden. Ook de tabernakel en ook al de 

voorwerpen voor de eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het 

bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het 

vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Het was dus noodzakelijk 

dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn, hierdoor gereinigd 

werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze. Want 

Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en 

dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het 

aangezicht van God te verschijnen voor ons, en dat niet om Zichzelf dikwijls te 

offeren, zoals de hogepriester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed 

dat niet van hemzelf is. Want dan had Hij vanaf de grondlegging van de wereld 

dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal 
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geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer van Zichzelf. En zoals 

het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna 

het oordeel volgt, zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden 

van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door 

hen die Hem verwachten tot zaligheid.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 
 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 4: 1 – 11 

Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich 

wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden 

met het dienen van de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het 

vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te 

leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil 

van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, 

begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke 

afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde 

uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap 

moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te 

oordelen. Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij 

wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar 

God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen 

en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want 

de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, 

zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die 

ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als 

iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand 

dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles 

verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht 

toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 28: 11 - 31  

En na drie maanden voeren wij weg in een schip uit Alexandrië, dat op het 

eiland overwinterd had en als teken Castor en Pollux had. En toen wij in 

Syracuse aangekomen waren, bleven wij er drie dagen. Daarvandaan voeren 

wij eromheen en kwamen in Regium aan, en doordat er na één dag een 

zuidenwind opstak, kwamen wij de tweede dag in Puteoli, waar wij broeders 

aantroffen en ons verzocht werd zeven dagen bij hen te blijven. En zo gingen 

wij naar Rome. En daarvandaan kwamen de broeders, die van onze zaken 

gehoord hadden, ons tegemoet, tot Appiusmarkt en de Drie Tabernen. Toen 

Paulus hen zag, dankte hij God en vatte hij moed. En toen wij in Rome 

aangekomen waren, droeg de hoofdman de gevangenen over aan de overste van 

het leger, maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat 

die hem bewaakte. En het gebeurde na drie dagen, dat Paulus hen die de 

voornaamsten van de Joden waren, bijeenriep. En toen zij bijeengekomen 

waren, zei hij tegen hen: Mannenbroeders, ik, die niets gedaan heb tegen het 

volk of de gewoonten van de vaderen, ik ben uit Jeruzalem als gevangene 

overgeleverd in de handen van de Romeinen. Die wilden mij, nadat zij mij 

ondervraagd hadden, loslaten, omdat er in mij geen reden te vinden was voor 

de doodstraf. Toen echter de Joden dat tegenspraken, was ik gedwongen mij 

op de keizer te beroepen, maar niet omdat ik iets zou hebben om mijn volk te 

beschuldigen. Om deze reden dan heb ik u bij mij geroepen: om u te zien en 

met u te spreken, want om de hoop van Israël heb ik deze boeien om. Maar zij 

zeiden tegen hem: Wij hebben geen brieven met betrekking tot u uit Judea 

ontvangen en ook heeft niemand van de broeders die hier gekomen zijn, iets 

verkeerds over u gemeld of van u gezegd. Maar wij willen wel graag van u horen 

wat u denkt, want wat deze sekte betreft, is het ons bekend dat ze overal 

tegengesproken wordt. En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, 

kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het Koninkrijk van 

God aan hen uit en getuigde ervan, en hij probeerde hen, van 's morgens vroeg 

tot de avond toe, zowel uit de Wet van Mozes als uit de Profeten, te bewegen tot 

het geloof in Jezus. En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd 

werd, maar anderen geloofden niet. En zij waren het niet met elkaar eens en zij 

gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had: Terecht heeft de Heilige 

Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze vaderen gezegd: Ga naar dit volk toe 

en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult 



Zevende zondag van de grote vasten (Palmzondag) 

 

 

 

346 

u zien, maar beslist niet opmerken, want het hart van dit volk is vet geworden 

en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, 

opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen 

en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. 

Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden 

is, en die zullen luisteren. En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, 

heftig onder elkaar redetwistend. En Paulus bleef twee volle jaren in zijn eigen 

gehuurde woning, en ontving allen die naar hem toe kwamen. Hij predikte het 

Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle 

vrijmoedigheid, ongehinderd.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Eerste Heilige Evangelie  

Mattheüs (21: 1 - 17) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 81: 4, 2 , 3 

Blaas op de bazuin bij nieuwe maan, bij volle maan, op onze feestdag. Zing 

vrolijk voor God, onze kracht; juich voor de God van Jakob. Hef psalmgezang 

aan en laat de tamboerijn horen, de lieflijke harp met de luit. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 21: 1 – 17  

En toen zij Jeruzalem naderden en in Bethfagé bij de Olijfberg gekomen waren, 

zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen: Ga het dorp in dat voor u ligt, 

en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is, en een veulen bij haar; 

maak ze los en breng ze bij Mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen 

dat de Heere ze nodig heeft, en hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd 

opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zeg 

tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten 

op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. En de 

discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had; zij brachten de 

ezelin en het veulen, en zij legden hun kleren erop en zetten Hem daarop. En 
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het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen 

hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die 

vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die 

komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen! Toen Hij 

Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei: Wie is 

Dat? De menigte zei: Dat is Jezus, de Profeet uit Nazareth in Galilea. En Jezus 

ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en 

kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van 

hen die de duiven verkochten. En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis 

zal een huis van gebed genoemd worden; maar u hebt er een rovershol van 

gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en Hij 

genas hen. Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die 

Hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen: Hosanna, de Zoon van David! 

namen zij Hem dat zeer kwalijk, en zeiden tegen Hem: Hoort U wel wat deze 

kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen: Ja. Hebt u nooit gelezen: Uit de mond 

van jonge kinderen en van zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht? 

En Hij verliet hen en ging vandaar de stad uit naar Bethanië en overnachtte 

daar.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Het Tweede Heilige Evangelie  

Markus (11: 1 – 11) 
 

Een lezing uit het Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Mar 11: 1 – 11  

En toen zij Jeruzalem naderden, bij Bethfagé en Bethanië, dicht bij de Olijfberg, 

zond Hij twee van Zijn discipelen uit, en zei tegen hen: Ga naar het dorp dat 

voor u ligt, en zodra u er binnenkomt, zult u een veulen vinden dat 

vastgebonden is, waarop geen mens gezeten heeft; maak het los en breng het 

hier. En als iemand tegen u zegt: Waarom doet u dat? zeg dan: De Heere heeft 

het nodig; en hij zal het meteen hierheen sturen. En zij vertrokken en vonden 

het veulen vastgebonden bij de deur, buiten aan de straat, en zij maakten het 

los. En sommigen van hen die daar stonden, zeiden tegen hen: Wat doet u, dat 

u het veulen losmaakt? Maar zij spraken tot hen zoals Jezus bevolen had; en 

men liet hen gaan. En zij brachten het veulen bij Jezus en wierpen hun kleren 

erop; en Hij ging erop zitten. Ook spreidden velen hun kleren op de weg uit en 

anderen hakten twijgen van de bomen en spreidden ze op de weg uit. En zij die 

vooropliepen en zij die volgden, riepen: Hosanna! Gezegend Hij Die komt in de 

Naam van de Heere! Gezegend het Koninkrijk van onze vader David, dat komt 

in de Naam van de Heere! Hosanna in de hoogste hemelen! En Jezus kwam 

Jeruzalem binnen en ging de tempel in; en nadat Hij alles rondom bekeken had 

en toen het al avond was, ging Hij met de twaalf de stad uit naar Bethanië. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Het Derde Heilige Evangelie  

Lukas (19: 29 – 48) 
 

Een lezing uit het Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Luk 19: 29 – 48  

En het gebeurde, toen Hij dicht bij Bethfagé en Bethanië gekomen was, bij de 

berg die de Olijfberg heette, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond. Hij zei: 

Ga het dorp in dat voor u ligt, en als u daar binnenkomt, zult u een veulen 

vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los 

en breng het hier. En als iemand u vraagt: Waarom maakt u dat los, dan zult u 

zo tot hem spreken: Omdat de Heere het nodig heeft. En zij die uitgezonden 

waren, gingen erheen en vonden het zoals Hij hun gezegd had. En toen zij het 

veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen: Waarom maakt u het 
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veulen los? Zij nu zeiden: De Heere heeft het nodig. Zij brachten het vervolgens 

naar Jezus. En nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij 

Jezus daarop. Toen Hij nu verderging, spreidden zij hun kleren onder Hem uit 

op de weg. Toen Hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, 

begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide 

stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En zij zeiden: 

Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere. Vrede in de 

hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommigen van de Farizeeën 

uit de menigte zeiden tegen Hem: Meester, bestraf Uw discipelen. En Hij 

antwoordde hun en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden 

zwijgen. En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar. Hij 

zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! 

Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen 

dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u 

van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond 

gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op 

de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, 

niet hebt onderkend. En toen Hij de tempel was binnengegaan, begon Hij hen 

die daarin verkochten en kochten, eruit te drijven. Hij zei tegen hen: Er staat 

geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed zijn, maar u hebt er een rovershol 

van gemaakt. En Hij gaf dagelijks onderwijs in de tempel, en de overpriesters 

en de Schriftgeleerden en ook de leiders van het volk probeerden Hem om te 

brengen. En zij vonden niets wat zij zouden kunnen doen, want heel het volk 

hing Hem aan terwijl het naar Hem luisterde. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Het Vierde Heilige Evangelie  

Johannes (12: 12 - 19) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 65: 1, 2 

De lofzang is in stilte tot U, o God, in Sion; aan U zal de gelofte nagekomen 

worden. U hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 12: 12 – 19  

Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, 

hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van de 

palmbomen en gingen de stad uit Hem tegemoet en riepen: Hosanna! 

Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël! En 

toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging Hij daarop zitten, zoals 

geschreven is: Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, uw Koning komt, 

zittend op het veulen van een ezelin. Dit nu begrepen Zijn discipelen eerst niet, 

maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over Hem 

geschreven was en dat zij dit met Hem gedaan hadden. De menigte dan die bij 

Hem geweest was toen Hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden 

opgewekt had, getuigde daarvan. Daarom ging de menigte Hem ook tegemoet, 

omdat zij gehoord had dat Hij dat teken gedaan had. De Farizeeën dan zeiden 

tegen elkaar: U ziet dat u totaal niets bereikt! Zie, de hele wereld loopt achter 

Hem aan. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

$$$ 
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DE ALGEMENE ROUWDIENST 
(na palmzondag)  

 

De profetieën 

Ezechiël (37: 1 - 14) 
 

Uit Ezechiël de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Eze 37: 1 - 14 

De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar 

buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed 

mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond 

van de vallei, en zie, ze waren zeer dor. Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen 

deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere HEERE, Ú weet het! Toen 

zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre 

beenderen, hoor het woord van de HEERE. Zo zegt de Heere HEERE tegen 

deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal 

pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en 

geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE 

ben. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid 

zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk 

been bij het bijbehorende been. En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam 

vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. Hij 

zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! Zeg tegen de 

geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in 

deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde zoals Hij mij geboden 

had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun 

voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, 

deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen 

zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! Profeteer daarom, 

en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik 

zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van 

Israël. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik 

u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot 

leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, 

dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE. 

Glorie aan de Heilige Drie-eenheid onze God, tot in eeuwigheid en tot in alle 

eeuwen der eeuwen, Amen. 
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De Paulinische brieven 
 

 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 15: 1 - 27 

Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat 

u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u 

eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd 

hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat 

Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat 

Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de 

Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. Daarna is 

Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten 

nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is Hij 

verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is 

Hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de 

minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, 

omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God 

ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. 

Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, maar de 

genade van God, die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zó prediken wij en zó 

hebt u geloofd. Als nu van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is 

opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding 

van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook 

niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder 

inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse 

getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus 

heeft opgewekt, terwijl Hij Die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet 

opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus 

niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan 

nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als 

wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de 

meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus ís opgewekt uit 

de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat 

de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een 

Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend 

gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna 

wie van Christus zijn, bij Zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer Hij het 
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koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle 

heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. Want Hij moet 

Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste 

vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft Hij aan 

Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat aan Hem alle dingen 

onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen 

heeft, hiervan is uitgezonderd.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (5: 19 - 29) 
 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 65: 4 

Welzalig is hij die U verkiest en doet naderen, die mag wonen in Uw voorhoven; 

wij worden verzadigd met het goede van Uw huis, met het heilige van Uw paleis 

en wonderlijk in rechtvaardigheid. Halleluja. 
 

Moge God barmhartig over ons zijn en ons waardig maken om naar het Heilige 

Evangelie te luisteren. Een lezing uit het Heilige Evangelie volgens St. 

Johannes. Zijn zegen, zij met ons Amen. 
 

Joh 5: 19 – 29  

Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon 

kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat 

Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Want de Vader heeft de Zoon 

lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten 

zien dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de Vader de doden opwekt 

en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. Want ook de Vader 

oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat 

allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader 

niet, Die Hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord 

hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt 

niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van 

God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. Want zoals de Vader het 

leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in 

Zichzelf; en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij 

de Zoon des mensen is. Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin 
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allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruitgaan: zij 

die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het 

kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

 

$$$ 
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Het paasfeest 
De verrijzenis van onze Verlosser, Jezus Christus 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (16: 2 - 11) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 78: 65, 69 

Toen ontwaakte de Heere als iemand die slaapt, als een held die juicht van de 

wijn. Hij bouwde Zijn heiligdom, als hoogten, en vast als de aarde, die Hij voor 

eeuwig grondvestte. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 16: 2 - 11 

En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon 

opging. En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van 

het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, 

want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de 

rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren 

ontdaan. Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de 

Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar 

ze Hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat 

Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft. En 

zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving 

en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij 

waren bevreesd. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste 

dag van de week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven 

demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij Hem 

geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat Hij leefde en 

door haar gezien was, geloofden zij het niet. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
1Kor 15: 23 - 50 

Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus 

zijn, bij Zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan 

God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle 

macht en kracht heeft tenietgedaan. Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle 

vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan 

wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. 

Wanneer Hij echter zegt dat aan Hem alle dingen onderworpen zijn, is het 

duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is 

uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook 

de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem 

onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Wat zullen anders zij doen 

die voor de doden gedoopt worden, als de doden helemaal niet opgewekt 

worden? Waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt? En waarom 

lopen wij dan elk uur gevaar? Ik sterf elke dag, en betuig dit bij de roem die ik 

over u heb in Christus Jezus, onze Heere. Als ik, naar de mens gesproken, tegen 

wilde beesten heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij, als 

de doden niet opgewekt worden? Laten wij dan maar eten en drinken, want 

morgen sterven wij. Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden. Word 

op de juiste manier nuchter en zondig niet, want sommigen hebben geen kennis 

van God. Tot beschaming zeg ik u dit. Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de 

doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait, 

wordt niet levend, als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet 

het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt, 

van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een 

lichaam zoals Hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle 

vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het 

vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van 

vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, 

maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is 

verschillend. De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is 

verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster 

verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden 

zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in 
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onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in 

heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een 

natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is 

een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook 

geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste 

Adam tot een levendmakende Geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar 

het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, 

stoffelijk; de tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo 

zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse 

mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen 

wij ook het beeld van de Hemelse dragen. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees 

en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid 

beërft de onvergankelijkheid niet. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 3: 15 – 4: 6 

Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording 

aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid 

en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u 

spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede 

levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden – als God dat 

wil – terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft 

eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor 

onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood 

gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, door Wie Hij ook, 

toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk 

aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog 

eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin 

weinige – dat is acht – mensen behouden werden door het water heen. Het 

tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een 

verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed 

geweten, door de opstanding van Jezus Christus, Die aan de rechterhand van 

God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem 

onderworpen zijn. Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, 
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moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, 

is opgehouden met het dienen van de zonde, om nu, in de tijd die ons nog 

overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de 

wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang 

genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van 

losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en 

allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in 

dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u. Maar zij zullen 

rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de 

doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, 

opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden 

leven naar God in de geest.   Bemint de wereld niet, noch de dingen die 

in de wereld zijn. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de 

wil van God doet blijft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 2: 22 - 35 

Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man 

Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die 

God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, deze Jezus, 

Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God 

overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van 

onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft Hem echter 

doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk 

was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over Hem: 

Ik zag de Heere altijd voor mij, want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet 

zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich; ja, ook 

zal mijn vlees rusten in hoop, want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten en 

Uw Heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten 

leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door Uw aangezicht. 

Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen 

u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag 

bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed 

gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees 

betrof, de Christus zou doen opstaan om Hem op zijn troon te zetten, daarom 
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voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat Zijn ziel niet is 

verlaten in het graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus 

heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, Die door de 

rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen 

heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers 

niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot 

Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal 

hebben als een voetbank voor Uw voeten. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (20: 1 - 18) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 118: 24, 25, 27 

Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen 

en verblijd zijn. Och HEERE, breng toch heil; och HEERE, geef toch voorspoed. 

De HEERE is God, Hij heeft ons licht gegeven. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 20: 1 – 18 

En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog 

donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. 

Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, 

die Jezus liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf 

weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben. Petrus dan 

ging naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het graf. En die twee 

liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en 

kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, 

maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging 

het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek, die op Zijn hoofd 

geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op 

een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf 
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gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de 

Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen 

weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij 

huilde, boog zij voorover in het graf, en zij zag twee engelen in witte kleding 

zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar 

het lichaam van Jezus gelegen had; en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom 

huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik 

weet niet waar ze Hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde 

zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat Jezus het was. 

Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de 

tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg 

mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen. Jezus zei tegen 

haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: 

Meester. Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet 

opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik 

vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God. Maria 

Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat 

Hij dit tegen haar gezegd had. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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EERSTE ZONDAG VAN de VIJFTIG DAGEN 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (5: 1 - 11) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 33: 3, 4 

Zing voor Hem een nieuw lied, speel welluidend met vrolijke klanken. Want het 

woord van de HEERE is recht en al Zijn werk betrouwbaar. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 5:1 - 11 

En het gebeurde, toen de menigte op Hem aandrong om het Woord van God te 

horen, dat Hij bij het meer Gennesaret stond. En Hij zag twee schepen aan de 

oever van het meer liggen; de vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. 

Hij ging aan boord van één van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem 

een eindje van het land af te varen, en Hij ging zitten en onderwees de menigte 

vanuit het schip. Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar 

het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon 

antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en 

niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat 

gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te 

scheuren. En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat 

zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat 

zij bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van 

Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote 

verbazing had hem en allen die met hem waren, bevangen, over de vangst van 

de vissen, die zij gedaan hadden; en evenzo ook Jakobus en Johannes, de zonen 

van Zebedeüs, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: 

Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen 

aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden Hem.  
Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (21: 1 - 14) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 96: 1, 2 

Zing voor de HEERE een nieuw lied, zing voor de HEERE, heel de aarde. Zing 

voor de HEERE, loof Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot 

dag. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 21: 1 - 14 

Hierna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de discipelen, aan de zee van 

Tiberias. En Hij openbaarde Zich als volgt: Er waren bijeen Simon Petrus en 

Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanaël, die uit Kana in Galilea 

afkomstig was, en de zonen van Zebedeüs, en twee anderen van Zijn discipelen. 

Simon Petrus zei tegen hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem: Wij gaan met u 

mee. Zij gingen naar buiten, en gingen meteen aan boord van het schip; en in 

die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus 

aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei 

tegen hen: Lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden 

Hem: Nee. En Hij zei tegen hen: Werp het net uit aan de rechterkant van het 

schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer 

trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan die Jezus liefhad, 

zei tegen Petrus: Het is de Heere! Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de 

Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich 

in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren 

niet ver, slechts ongeveer tweehonderd el, van het land verwijderd, en sleepten 

het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een 

kolenvuur met vis daarop liggen, en brood. Jezus zei tegen hen: Breng wat van 

de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging ernaartoe en trok het net 

op het land, vol grote vissen, honderddrieënvijftig, en hoewel het er zoveel 

waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen: Kom, gebruik de 

middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde Hem te vragen: Wie 

bent U? want zij wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het 
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brood en gaf het hun, en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus 

Zich aan Zijn discipelen openbaarde, nadat Hij uit de doden opgewekt was. 
Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Efeze, zijn 

zegen zij met ons. 
 

Efe 4: 20 - 32 

Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt 

en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, 

wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat 

door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw 

denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van 

God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de 

leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden 

van elkaar. Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw 

boosheid, en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer 

stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om 

iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond 

komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft 

aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u 

verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, 

geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar 

wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals 

ook God in Christus u vergeven heeft. 
De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij met ons. 
 

1Joh 2: 7 - 17 

Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het 

begin hebt gehad; dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt 

gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in Hem en in u, want 
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de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het 

licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder 

liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. 

Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en 

weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Ik 

schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn 

Naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik 

schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, 

kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem 

kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u 

sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Heb 

de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld 

liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de 

begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, 

is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar 

begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 
Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 17: 16 - 34 

En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, 

want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge 

in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren, en iedere dag op de 

markt met hen die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche 

wijsgeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden: Wat zou 

deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden: Hij schijnt een 

verkondiger te zijn van vreemde goden; want hij verkondigde hun Jezus en de 

opstanding. En zij namen hem mee en brachten hem op de Areopagus, en zij 

zeiden: Mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? 

Want u laat ons enkele vreemde dingen horen; wij willen daarom weten wat die 

te betekenen hebben. (Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die 

daar verbleven, besteedden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te 

zeggen en te horen). En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: 



Eerste zondag van de vijftig dagen 

 

 

 

365 

Mannen van Athene! Ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. 

Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een 

altaar aan waarop het opschrift stond: AAN EEN ONBEKENDE GOD. Deze 

dan, Die u dient zonder dat u Hem kent, verkondig ik u. De God Die de wereld 

gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van 

de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook 

door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan 

allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En Hij maakte uit één bloed heel 

het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de 

hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun 

woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend 

zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. Want in Hem 

leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkele van uw dichters 

gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht. Wij nu, die van Gods 

geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of 

steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God 

dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal 

aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag 

vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man 

Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs 

geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de 

opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen 

zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun 

midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en 

geloofden. Onder hen was ook Dionysius de Areopagiet, en een vrouw van wie 

de naam Damaris was, en anderen met hen. 
Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (20: 19 - 31) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 98: 1 , 4 

Zing voor de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan. Juich 

voor de HEERE, heel de aarde, breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing 

psalmen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 20: 19 - 31 

Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats 

waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam 

Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! En nadat Hij 

dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan 

verblijdden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: 

Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit 

gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als u 

iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, 

blijven ze hem toegerekend.  

En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus 

daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere 

gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn handen niet het litteken van de 

spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn 

hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven.  

En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. 

Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en 

zei: Vrede zij u. Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk 

Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet 

ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere 

en mijn God! Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u 

geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus 

nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen 

gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat 
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u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, 

het leven zult hebben in Zijn Naam. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

$$$ 
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TweedE ZONDAG VAN de VIJFTIG DAGEN 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Johannes (6:16 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 111: 1, 2 

Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, in de kring van de oprechten en in 

hun gemeenschap. De werken van de HEERE zijn groot, zij worden onderzocht 

door allen die er vreugde in vinden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 6:16 – 23 

En toen het avond werd, daalden Zijn discipelen af naar de zee. En toen zij in 

het schip gegaan waren, staken zij de zee over naar Kapernaüm. En het was al 

donker geworden en Jezus was nog niet naar hen toe gekomen. En de zee werd 

onstuimig, want er waaide een harde wind. En toen zij ongeveer vijfentwintig 

of dertig stadiën geroeid hadden, zagen zij Jezus op de zee lopen en dicht bij 

het schip komen, en zij werden bevreesd. Maar Hij zei tegen hen: Ik ben het, 

wees niet bevreesd. Zij wilden Hem dan in het schip nemen, en meteen bereikte 

het schip het land waar zij naartoe voeren. De volgende dag zag de menigte, die 

aan de overkant van de zee stond, dat daar geen ander scheepje was dan dat 

ene waar Zijn discipelen in gegaan waren, en dat Jezus met Zijn discipelen niet 

in het scheepje gegaan was, maar dat Zijn discipelen alleen weggevaren waren. 

Maar er kwamen andere scheepjes van Tiberias, dicht bij de plaats waar zij het 

brood gegeten hadden nadat de Heere gedankt had.  
Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (6: 24 - 33) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 111: 3, 4 

Zijn daden zijn vol majesteit en glorie, Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig 

stand. Hij heeft voor Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt, de HEERE is 

genadig en barmhartig. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 6: 24 – 33 

Toen de menigte nu zag dat Jezus daar niet was, en ook Zijn discipelen niet, 

gingen zij zelf ook in de schepen en kwamen in Kapernaüm om Jezus te zoeken. 

En toen zij Hem gevonden hadden aan de overkant van de zee, zeiden zij tegen 

Hem: Rabbi, wanneer bent U hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zei: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: U zoekt Mij, niet omdat u tekenen gezien hebt, 

maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het 

voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat 

de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld. Zij 

zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God 

mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: 

dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tegen Hem: Welk 

teken doet U dan, opdat wij het zien en U geloven? Wat voor werk verricht U? 

Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is: 

Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar 

Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is Hij 

Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Efeze, zijn 

zegen zij met ons. 
 

Efe 2: 19 - 3: 10 

Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van 

de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de 

apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie 

het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de 

Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. 

Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, die 

heidenen bent, als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade 

van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u, dat Hij mij door openbaring 

dit geheimenis bekendgemaakt heeft (zoals ik eerder in het kort geschreven 

heb; waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis 

van Christus), dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de 

mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en 

profeten door de Geest, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot 

hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in 

Christus, door het Evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens 

de gave van de genade van God, die mij gegeven is, naar de werking van Zijn 

kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder 

de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te 

verkondigen, en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de 

gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen 

is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat 

nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten 

de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen.  
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij met ons. 
 

1Joh 5: 10 - 20 

Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet 

gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het 

getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, 

namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn 

Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft 

het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van 

de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft 

in de Naam van de Zoon van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben 

in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar 

Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten 

wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen. Als 

iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot 

God bidden, en Hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen 

tot de dood. Er is een zonde tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij moet 

bidden. Elke ongerechtigheid is zonde; en er is zonde die niet tot de dood leidt. 

Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God 

geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat 

wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Maar wij weten dat de 

Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de 

Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn 

Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 20:1 - 12 

Nadat de opschudding bedaard was, ontbood Paulus de discipelen en, na hen 

gegroet te hebben, vertrok hij om naar Macedonië te reizen. En toen hij die 

delen van het land doorgetrokken was en hen met veel woorden bemoedigd 

had, kwam hij in Griekenland. En toen hij daar drie maanden doorgebracht 
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had, en de Joden een aanslag op hem wilden plegen toen hij op het punt stond 

naar Syrië te varen, vatte hij het plan op terug te keren door Macedonië. En tot 

in Asia vergezelden hem Sopater uit Berea, en van de Thessalonicenzen 

Aristarchus en Secundus, en Gajus uit Derbe, en Timotheüs, en Tychikus en 

Trofimus uit Asia. Dezen waren vooruitgereisd en wachtten ons op in Troas. 

Wij echter vertrokken na de dagen van de ongezuurde broden per schip van 

Filippi en kwamen binnen vijf dagen bij hen in Troas aan, waar wij zeven dagen 

verbleven. En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen 

waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag 

wilde vertrekken; en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht. En er 

waren veel lampen in de bovenzaal waar zij bijeenwaren. En een zekere 

jongeman, van wie de naam Eutychus was, zat in het venster en werd door een 

diepe slaap overmand, doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel, door de slaap 

overmand, van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgetild. Maar 

Paulus ging naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn armen om hem heen 

en zei: Maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem. En nadat hij weer naar 

boven gegaan was, brood gebroken en iets genuttigd had, en hij lang, tot het 

aanbreken van de dag toe, met hen gesproken had, vertrok hij zo. En zij 

brachten de jongen levend mee en werden bovenmate vertroost. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (6: 35 - 45) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 111: 9 , 10 

Hij heeft Zijn volk verlossing gezonden; Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig 

ingesteld; Zijn Naam is heilig en ontzagwekkend. De vreze des HEEREN is het 

beginsel van wijsheid. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
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Joh 6: 35 - 45 

En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist 

geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar 

Ik heb u gezegd dat u Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de 

Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet 

uitwerpen. Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou 

doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft. En dit is de wil van de 

Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets 

verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van 

Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, 

eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. De Joden dan 

morden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het brood dat uit de hemel 

neergedaald is. En zij zeiden: Is Hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij 

de vader en moeder kennen? Hoe kan Hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel 

neergedaald? Jezus antwoordde dan en zei tegen hen: Mor niet onder elkaar. 

Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem 

trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Er is geschreven in de 

profeten: En zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van 

de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 
 

$$$ 
 

 

Zondagen Hoofdindex 



Derde zondag van de vijftig dagen 

 

 

 

374 

DerdE ZONDAG VAN de VIJFTIG DAGEN 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Johannes (8: 12 - 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 116: 1, 2 

Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want Hij 

neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 8: 12 – 20 

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij 

volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven 

hebben. De Farizeeën dan zeiden tegen Hem: U getuigt van Uzelf, Uw 

getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hoewel Ik van 

Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis waar, want Ik weet waar Ik vandaan gekomen 

ben en waar Ik heen ga, maar u weet niet waar Ik vandaan kom en waar Ik heen 

ga. U oordeelt naar het vlees, Ik oordeel niemand. En als Ik al oordeel, Mijn 

oordeel is waar, want Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader, Die Mij gezonden 

heeft. En er staat ook in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen 

waar is. Ik ben het Die van Mijzelf getuig, en de Vader, Die Mij gezonden heeft, 

getuigt van Mij. Zij dan zeiden tegen Hem: Waar is Uw Vader? Jezus 

antwoordde: U kent Mij niet en evenmin Mijn Vader; als u Mij kende, zou u 

ook Mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl Hij 

onderwijs gaf in de tempel, en niemand greep Hem, omdat Zijn uur nog niet 

gekomen was. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (8: 21 - 30) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 116: 4, 6 

Maar ik riep de Naam van de HEERE aan: Och HEERE, bevrijd mijn ziel! De 

HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost. 
Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 8: 21 – 30 

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Ik ga heen en u zult Mij zoeken, en in uw 

zonde zult u sterven; waar Ik heen ga, kunt u niet komen. De Joden nu zeiden: 

Hij zal toch Zichzelf niet doden, omdat Hij zegt: Waar Ik heenga, kunt u niet 

komen? En Hij zei tegen hen: U bent van beneden, Ik ben van boven; u bent 

van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat u in uw 

zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden 

sterven. Zij zeiden dan tegen Hem: Wie bent U? En Jezus zei tegen hen: Wat Ik 

u vanaf het begin al zeg. Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen, maar Die 

Mij gezonden heeft, is waarachtig, en wat Ik van Hem gehoord heb, spreek Ik 

tot de wereld. Zij begrepen niet dat Hij tegen hen over de Vader sprak. Jezus 

dan zei tegen hen: Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult 

u inzien dat Ik het ben, en dat Ik vanuit Mijzelf niets doe, maar dat Ik die dingen 

spreek zoals Mijn Vader Mij heeft onderwezen. En Die Mij gezonden heeft, is 

met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hem 

welgevallig is. Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de 

Kolossenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

Kol 3: 1 - 17 

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar 

Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven 

zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met 

Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons 

leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood 

dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade 

begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van 

God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, 

toen u in die dingen leefde. Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, 

woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen 

elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en u met 

de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig 

het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van 

belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar 

Christus is alles en in allen. Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, 

heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, 

nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de 

ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u 

vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de 

band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, 

waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. Laat het woord 

van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs 

elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de 

Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe 

dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door 

Hem.  De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij met ons. 
 

1Joh 3: 13 - 24 

Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat wij zijn 
overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn 
broeder niet liefheeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een 
moordenaar; en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich 
heeft. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft 
gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de 
goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart 
voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve 
kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de 
daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo 
zullen wij ons hart voor Hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, 
God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen. Geliefden! Als ons hart ons 
niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook 
maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen 
en doen wat Hem welgevallig is. En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de 
Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons 
een gebod gegeven heeft. En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en 
Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, 
Die Hij ons gegeven heeft. 
Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 10: 37 - 43 

U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die 

Johannes gepredikt heeft: hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de 

Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij 

goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was 

met Hem. En wij zijn getuigen van alles wat Hij gedaan heeft, zowel in het 

Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben Hem gedood door Hem aan een hout 

te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag en Hij heeft gegeven dat 
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Hij zou verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God 

tevoren verkozen waren, aan ons namelijk, die met Hem gegeten en gedronken 

hebben, nadat Hij uit de doden opgestaan was. En Hij heeft ons bevolen tot het 

volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is Die door God aangesteld is tot 

een Rechter over levenden en doden. Van Hem getuigen al de profeten dat ieder 

die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (4: 1 - 42) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 115: 12 , 13 

De HEERE heeft aan ons gedacht: Hij zal zegenen, Hij zal het huis van Israël 

zegenen, Hij zal het huis van Aäron zegenen. Hij zal zegenen wie de HEERE 

vrezen, de kleinen met de groten. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 4: 1 - 42 

Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer 

discipelen maakte en doopte dan Johannes hoewel Jezus Zelf niet doopte, maar 

Zijn discipelen verliet Hij Judea en vertrok Hij weer naar Galilea. En Hij moest 

door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, 

dicht bij het stuk grond dat Jakob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de 

bron van Jakob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het 

was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te 

putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken. Want Zijn discipelen waren 

weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei 

tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te drinken, die een 

Samaritaanse vrouw ben? (Want Joden hebben geen omgang met 

Samaritanen.) Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God 

kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem 

hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen 
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Hem: Mijnheer, U hebt geen emmer en de put is diep; waar hebt U dan het 

levende water vandaan? Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die ons de 

put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn 

kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, 

zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal 

in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, 

zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De 

vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer 

zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar: Ga 

heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik 

heb geen man. Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man, 

want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar 

waarheid gezegd. De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, ik zie dat U een profeet 

bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, en bij u zegt men dat in 

Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar: Vrouw, 

geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de 

Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, 

want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu, dat de ware 

aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader 

zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten 

Hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de 

Messias komt (Die Christus genoemd wordt); wanneer Die gekomen zal zijn, 

zal Hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar: Ik ben het, Die met u spreek. 

En op dat moment kwamen Zijn discipelen en zij verwonderden zich dat Hij 

met een vrouw sprak. Toch zei niemand: Wat zoekt U? of: Wat spreekt U met 

haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei 

tegen de mensen: Kom, zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan 

heb; zou Híj niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar 

Hem toe. En intussen vroegen de discipelen Hem: Rabbi, eet toch iets. Maar 

Hij zei tegen hen: Ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De 

discipelen dan zeiden tegen elkaar: Iemand heeft Hem toch niet te eten 

gebracht? Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die 

Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng. Zegt u niet: Nog vier maanden, en 

dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want 

zij zijn al wit om te oogsten. En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht 

voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie 

oogst. Want hierin is de spreuk waar: De één zaait, de ander oogst. Ik heb u 

uitgezonden om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen; anderen 

hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning 
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binnengehaald. En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om 

het woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik 

gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij Hem gekomen waren, vroegen zij 

Hem bij hen te blijven, en Hij bleef daar twee dagen. En er kwamen er nog veel 

meer tot geloof, vanwege Zijn woord, en zij zeiden tegen de vrouw: Wij geloven 

niet meer om wat u zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Híj 

werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
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VierdE ZONDAG VAN de VIJFTIG DAGEN 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Johannes (6: 57 - 69) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 118: 1, 2 

Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. 

Laat Israël toch zeggen: Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 6: 57 - 69 

Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook 

wie Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is; 

niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit 

brood eet, zal in eeuwigheid leven. Deze dingen zei Hij, terwijl Hij onderwijs 

gaf in de synagoge in Kapernaüm. Velen dan van Zijn discipelen die dit 

hoorden, zeiden: Dit woord is hard; wie kan het aanhoren? Maar omdat Jezus 

bij Zichzelf wist dat Zijn discipelen daarover morden, zei Hij tegen hen: Neemt 

u hier aanstoot aan? En als u de Zoon des mensen nu eens zou zien opvaren 

naar de plaats waar Hij eerder was? De Geest is het Die levend maakt, het vlees 

heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. 

Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. (Want Jezus wist van het begin 

af wie het waren die niet geloofden, en wie het was die Hem zou verraden.) En 

Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem 

door Mijn Vader gegeven is. Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich 

terug en gingen niet meer met Hem mee. Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u 

ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen 

wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en 

erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (8: 51 - 59) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 118: 28, 21 

U bent mijn God, daarom zal ik U loven; mijn God, ik zal U roemen. Ik zal U 

loven, omdat U mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 8: 51 – 59 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, 

zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. De Joden dan zeiden tegen 

Hem: Nu weten wij zeker dat U door een demon bezeten bent. Abraham is 

gestorven en de profeten, en zegt U: Als iemand Mijn woord in acht genomen 

heeft, zal hij beslist de dood niet proeven tot in eeuwigheid? U bent toch niet 

meer dan onze vader Abraham, die ook gestorven is? Ook de profeten zijn 

gestorven. Voor wie geeft U Zichzelf uit? Jezus antwoordde: Als Ik Mijzelf eer, 

betekent Mijn eer niets; Mijn Vader is het Die Mij eert, van Wie u zegt dat Hij 

uw God is. En u kent Hem niet, maar Ik ken Hem; en als Ik zeg dat Ik Hem niet 

ken, ben Ik, net als u, een leugenaar. Maar Ik ken Hem en neem Zijn woord in 

acht. Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou zien, 

en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. De Joden dan zeiden tegen Hem: 

U bent nog geen vijftig jaar en hebt U Abraham gezien? Jezus zei tegen hen: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik. Zij namen 

dan stenen op om ze op Hem te werpen. Maar Jezus verborg Zich en ging de 

tempel uit; Hij ging midden tussen hen door en zo ging Hij weg. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan de 

Thessalonicenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

2Tes 2: 13 – 3: 5 

Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de 

Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door 

de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u geroepen door ons 

Evangelie om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te verkrijgen. Sta 

dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent 

door ons woord of door onze brief. En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze 

God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop 

gegeven heeft uit genade, moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord 

en werk versterken. Verder, broeders, bid voor ons dat het Woord van de Heere 

zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden, zoals ook bij u, en dat wij 

verlost mogen worden van de slechte en boosaardige mensen. Want niet allen 

hebben het geloof. Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren 

voor de boze. En wij vertrouwen van u in de Heere, dat u doet en ook doen zult 

wat wij u bevelen. En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God 

en op de volharding van Christus. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 
 
 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij met ons. 
 

1Joh 4: 7 - 13 

Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die 

liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want 

God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn 

eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door 

Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij 

ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als 

God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God 

gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons 
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volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, 

doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 14: 8 - 23 

En er zat in Lystre een man die geen macht had over zijn voeten: hij was kreupel 

van de moederschoot af en had nooit kunnen lopen. Deze hoorde Paulus 

spreken. Die keek hem doordringend aan en toen hij zag dat hij geloof had om 

gezond te worden, zei hij met luide stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong 

op en liep rond. En de menigten, die zagen wat Paulus gedaan had, verhieven 

hun stem en zeiden in het Lycaonisch: De goden zijn aan mensen gelijk 

geworden en naar ons afgedaald. En zij noemden Barnabas Zeus en Paulus 

Hermes, omdat hij het woord voerde. En de priester van Zeus, wiens tempel 

vóór hun stad lag, bracht ossen en kransen bij de poorten en wilde samen met 

de menigten offeren. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, 

scheurden zij hun kleren, stortten zich in de menigte en riepen: Mannen, 

waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen net zoals u, en wij verkondigen u juist 

dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God, Die de 

hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is, gemaakt heeft. Hij heeft in de tijden 

die achter ons liggen al de heidenen hun eigen wegen laten gaan, hoewel Hij 

Zichzelf toch niet onbetuigd liet door goed te doen: Hij gaf ons vanuit de hemel 

regen en vruchtbare tijden en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde. En 

door dit te zeggen, konden zij de menigten er maar nauwelijks van weerhouden, 

aan hen te offeren. Maar er kwamen Joden uit Antiochië en Ikonium, die de 

menigten overtuigden; en zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, 

omdat zij dachten dat hij dood was. Maar toen de discipelen hem omringd 

hadden, stond hij op en ging de stad in, en de volgende dag vertrok hij met 

Barnabas naar Derbe. En nadat zij aan die stad het Evangelie verkondigd 

hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystre, 

Ikonium en Antiochië, en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden 

hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het 

Koninkrijk van God moeten ingaan. En toen zij in elke gemeente door het 
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opsteken van de handen voor hen ouderlingen gekozen hadden en onder vasten 

gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heere, in Wie zij nu geloofden.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 
 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (12: 35 - 50) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 118: 14 - 16 

De HEERE is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest. In de 

tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdezang, een lied van verlossing, 

de rechterhand van de HEERE is hoogverheven, de rechterhand van de HEERE 

doet krachtige daden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 12: 35 - 50 

Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd is het licht bij u; wandel zolang u 

het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis 

wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, 

opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus. En Hij ging 

weg en verborg Zich voor hen. Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn 

gedaan had, geloofden zij niet in Hem; opdat het woord van de profeet Jesaja 

vervuld werd dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd 

en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Daarom konden zij niet 

geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun 

hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en 

zich bekeren en Ik hen zou genezen. Dit zei Jesaja toen hij Zijn heerlijkheid zag 

en over Hem sprak. En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar 

vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge 

geworpen zouden worden. Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan 

de eer van God. Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar 

in Hem Die Mij gezonden heeft. En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden 

heeft. Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet 
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in de duisternis blijft. En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, 

veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, 

maar om de wereld zalig te maken. Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet 

aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken 

heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Want Ik heb niet uit Mijzelf 

gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod 

gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. En Ik weet dat Zijn gebod 

eeuwig leven is.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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VijfdE ZONDAG VAN de VIJFTIG DAGEN 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Johannes (14: 21 - 25) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 135: 6, 21 

Al wat de HEERE behaagt, doet Hij, in de hemel en op de aarde. Geloofd zij de 

HEERE vanuit Sion, Hij Die in Jeruzalem woont. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 14: 21 – 25 

Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie 

Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en 

Mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe 

komt het dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus 

antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in 

acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe 

komen en bij hem intrek nemen. Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden 

niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die 

Mij gezonden heeft. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (15: 4 - 8) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 135: 19, 20 

Huis van Israël, loof de HEERE; huis van Aäron, loof de HEERE. Huis van Levi, 

loof de HEERE; u die de HEERE vreest, loof de HEERE. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 15: 4 – 8 

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij 

niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, 

u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder 

Mij kunt u niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen 

zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij 

worden verbrand. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u 

maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat 

u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 10: 19 - 38 

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom 

door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons 

heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een 

grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met 

een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is 

van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij 
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de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd 

heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde 

en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het 

bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als 

u de grote dag ziet naderen. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij 

de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de 

zonden meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel 

en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet 

van Mozes tenietgedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid, op het 

woord van twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij 

waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het 

verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van de 

genade gesmaad heeft? Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij komt 

de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder: De Heere zal 

Zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. 

Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd 

in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen 

tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u het lot van hen die zo 

behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij, in mijn boeien, 

en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de 

wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. 

Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich 

meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de 

wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want: Nog een heel 

korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige 

zal uit het geloof leven.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij met ons. 
 

1Pet 4: 6 - 14 

Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel 

geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God 

in de geest. En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en 

nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de 

liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder 

morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die 
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ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als 

iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand 

dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles 

verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht 

toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking 

onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds 

overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het 

lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid 

mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van 

Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust 

op u.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 9: 1 - 20 

Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging 

en moord, ging naar de hogepriester toe en vroeg van hem brieven voor 

Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enigen zou vinden die 

van die Weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem 

zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij 

Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel, en 

toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, 

Saul, waarom vervolgt u Mij? En hij zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: 

Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels 

te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? En 

de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden 

wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden, stonden sprakeloos, 

want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de 

grond; en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij 

de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende drie dagen kon hij niet 

zien, en at en dronk hij niet. En er was een zekere discipel in Damascus van wie 

de naam Ananias was; en de Heere zei tegen hem in een visioen: Ananias! En 

hij zei: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga naar de 
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straat die de Rechte genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar 

iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus, want zie, hij bidt, en hij heeft in 

een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en 

hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden. Ananias antwoordde 

echter: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij Uw 

heiligen in Jeruzalem gedaan heeft; en hij heeft hier volmacht van de 

overpriesters om allen gevangen te nemen die Uw Naam aanroepen. Maar de 

Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een uitverkoren instrument om 

Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. 

Want Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor Mijn Naam. En Ananias 

ging heen en ging het huis binnen; en na hem de handen opgelegd te hebben, 

zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, Die u 

verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou 

worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als 

het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij 

stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. 

En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. En meteen 

predikte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (14: 1 - 11) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 136: 1, 2 

Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. 

Loof de God der goden, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 14: 1 - 11 

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het 

huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd 
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hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan 

ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, 

opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet 

u. Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe 

kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en 

het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Als u Mij gekend had, zou 

u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem 

gezien. Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons 

genoeg. Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, 

Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan 

zeggen: Laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de 

Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar 

de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. Geloof Mij, dat Ik in de Vader 

ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
 

 

Zondagen Hoofdindex 
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ZesdE ZONDAG VAN de VIJFTIG DAGEN 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (12: 28 – 37) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 146: 1, 2, 10 

Mijn ziel, loof de HEERE. Ik zal de HEERE loven in mijn leven, ik zal voor mijn 

God psalmen zingen zolang ik er nog ben. uw God, Sion, is van generatie op 

generatie. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 12: 28 – 37 

En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij hun 

goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is het eerste van 

alle geboden? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: 

Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere, uw 

God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand 

en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is 

dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan 

deze. En de schriftgeleerde zei tegen Hem: Juist, Meester, U hebt naar 

waarheid gezegd dat God één is, en er is geen ander dan Hij. En Hem lief te 

hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met 

heel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle 

brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord 

had, zei Hij tegen hem: U bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand 

durfde Hem meer iets te vragen. En Jezus antwoordde en zei, terwijl Hij 

onderwijs gaf in de tempel: Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de 

Christus een Zoon van David is? Want David zelf heeft door de Heilige Geest 

gezegd: De Heere heeft gezegd tegen mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, 

totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten. David 

noemt Hem dus zelf zijn Heere en hoe kan Hij dan zijn Zoon zijn? En de grote 

menigte hoorde Hem graag.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (14: 8 - 14) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 147: 1, 2 

Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen, want dat is lieflijk. 

Hem past een lofzang! De HEERE bouwt Jeruzalem weer op, Hij verzamelt 

Israëls verdrevenen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 14: 8 - 14 

Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. 

Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? 

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons 

de Vader zien? Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De 

woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in 

Mij blijft, Die doet de werken. Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader 

in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar, Ik 

zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere 

doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zult vragen in 

Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. 

Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 15: 57 - 16: 8 

Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus 

Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, 

altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw 

inspanning niet tevergeefs is in de Heere. Wat nu de inzameling voor de 

heiligen betreft, moet u het net zo doen als ik het aan de gemeenten in Galatië 

opgedragen heb: Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf 

iets opzijleggen om op te sparen wat in zijn vermogen is, opdat de inzamelingen 

niet pas dan gehouden worden, wanneer ik gekomen ben. En wanneer ik bij u 

gekomen ben, zal ik hen die u daarvoor geschikt acht, met brieven sturen om 

uw gave naar Jeruzalem over te brengen. En als het de moeite waard mocht zijn 

dat ik de reis zelf ook maak, zullen zij met mij meereizen. Maar ik zal naar u toe 

komen, wanneer ik Macedonië doorgereisd ben, want ik ga door Macedonië, en 

zo mogelijk zal ik bij u blijven, of ook de winter doorbrengen, om mij door u op 

weg te laten helpen, waar ik ook maar naar toe reis. Want ik wil u nu niet slechts 

op doorreis zien, maar hoop enige tijd bij u te blijven, als de Heere het toestaat. 

Ik zal echter tot Pinksteren in Efeze blijven. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij met ons. 
 

1Pet 1: 2 - 12 

Moge genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en 

Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote 

barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de 

opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, 

onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. 

U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de 

zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin 

verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is bedroefd 

door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof die van groter 
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waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt mag 

blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus 

Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem 

nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke 

vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van 

uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben 

over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op 

welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij 

tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de 

heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons 

dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie 

verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; 

dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 20: 1 - 16 

Nadat de opschudding bedaard was, ontbood Paulus de discipelen en, na hen 

gegroet te hebben, vertrok hij om naar Macedonië te reizen. En toen hij die 

delen van het land doorgetrokken was en hen met veel woorden bemoedigd 

had, kwam hij in Griekenland. En toen hij daar drie maanden doorgebracht 

had, en de Joden een aanslag op hem wilden plegen toen hij op het punt stond 

naar Syrië te varen, vatte hij het plan op terug te keren door Macedonië. En tot 

in Asia vergezelden hem Sopater uit Berea, en van de Thessalonicenzen 

Aristarchus en Secundus, en Gajus uit Derbe, en Timotheüs, en Tychikus en 

Trofimus uit Asia. Dezen waren vooruitgereisd en wachtten ons op in Troas. 

Wij echter vertrokken na de dagen van de ongezuurde broden per schip van 

Filippi en kwamen binnen vijf dagen bij hen in Troas aan, waar wij zeven dagen 

verbleven. En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen 

waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag 

wilde vertrekken; en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht. En er 

waren veel lampen in de bovenzaal waar zij bijeenwaren. En een zekere 

jongeman, van wie de naam Eutychus was, zat in het venster en werd door een 
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diepe slaap overmand, doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel, door de slaap 

overmand, van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgetild. Maar 

Paulus ging naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn armen om hem heen 

en zei: Maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem. En nadat hij weer naar 

boven gegaan was, brood gebroken en iets genuttigd had, en hij lang, tot het 

aanbreken van de dag toe, met hen gesproken had, vertrok hij zo. En zij 

brachten de jongen levend mee en werden bovenmate vertroost. Wij nu waren 

vooruitgegaan naar het schip en voeren weg naar Assus, waar wij Paulus aan 

boord zouden nemen, want zo had hij het ons opgedragen, omdat hijzelf te voet 

zou gaan. En toen hij zich in Assus bij ons gevoegd had, namen wij hem aan 

boord en gingen naar Mitylene. En daarvandaan voeren wij verder en kwamen 

de volgende dag ter hoogte van Chios, en de dag daarna legden wij aan in Samos 

en bleven in Trogyllion, en de daaropvolgende dag kwamen wij in Milete aan. 

Want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen om geen tijd in Asia 

te hoeven doorbrengen, want hij haastte zich om, als het mogelijk voor hem 

was, op de Pinksterdag in Jeruzalem te zijn. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (16: 23 - 33) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 147: 12, 18 

Jeruzalem, roem de HEERE, Sion, loof uw God. Hij doet Zijn wind waaien, de 

wateren stromen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 16: 23 - 33 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, 

zal Hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult 

ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Deze dingen heb Ik in 

beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd komt dat Ik niet meer in beeldspraak 
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tot u spreken zal, maar u openlijk de dingen over de Vader zal verkondigen. Op 

die dag zult u in Mijn Naam bidden, en Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u 

vragen zal, want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt 

geloofd dat Ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in 

de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader. Zijn 

discipelen zeiden tegen Hem: Zie, nu spreekt U openlijk en gebruikt U geen 

beeldspraak. Nu weten wij dat U alles weet en dat het voor U niet nodig is dat 

iemand U vragen stelt. Hierom geloven wij dat U van God uitgegaan bent. Jezus 

antwoordde hun: Gelooft u nu? Zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat u 

uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; en 

toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is. Deze dingen heb Ik tot u 

gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking 

hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
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FEEST VAN DE HEMELVAART 
DONDERDAG VAN DE ZESDE WEEK VAN DE VIJFTIG DAGEN 

 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (9: 51 - 62) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 68: 33, 34, 35 

Koninkrijken van de aarde, zing voor God; zing psalmen voor de Heere. Die 

rijdt door de aloude hemel der hemelen. Geef macht aan God; Zijn majesteit is 

over Israël en Zijn macht tot in de wolken. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 9: 51 – 62 

Het geschiedde, toen de dagen van Zijn opneming vervuld werden, dat Hij Zijn 

aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En Hij stuurde boden 

voor Zijn aangezicht uit. Op hun reis kwamen zij in een dorp van de 

Samaritanen om voor Hem voorbereidingen te treffen. Maar zij ontvingen Hem 

niet, omdat Hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen Zijn aangezicht gericht 

was. Toen de discipelen Jakobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt 

U dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, 

zoals ook Elia gedaan heeft? Maar Hij keerde Zich om, bestrafte hen en zei: U 

beseft niet wat voor geest u hebt, want de Zoon des mensen is niet gekomen om 

zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden. En zij gingen 

naar een ander dorp. Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat iemand tegen 

Hem zei: Heere, ik zal U volgen waar U ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen 

hem: De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon 

des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander 

zei Hij: Volg Mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn 

vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden 

begraven, maar u, ga heen en verkondig het Koninkrijk van God. Weer een 

ander zei: Heere, ik zal U volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem 

van hen die in mijn huis zijn. Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan 
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de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk 

van God.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (16: 12 - 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 68: 19, 20 

U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven 

genomen om uit te delen onder de mensen, Geloofd zij God. Geloofd zij de 

Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 16: 12 - 20 

En daarna is Hij in een andere gedaante geopenbaard aan twee van hen, terwijl 

zij wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen 

berichten; maar zij geloofden ook hen niet. Later is Hij geopenbaard aan de elf, 

terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, 

omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij opgewekt 

was. En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan 

alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, 

maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd 

zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen 

uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en 

als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken 

zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat 

Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de 

rechterhand van God, maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere 

werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de 

Timotheüs, zijn zegen zij met ons. 
 

1Tim 3: 13- 16 

Want zij die hun dienst goed verricht hebben, maken dat zij hoog staan 

aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus 

Jezus. Deze dingen schrijf ik u, in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar 

voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in 

het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament 

van de waarheid. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de 

godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is 

verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de 

wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij met ons. 
 

1Pet 3: 15 - 22 

Altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop 

die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat 

in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij 

beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. 

Want het is beter te lijden als God dat wil terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad 

doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die 

rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. 

Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, 

door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt 

heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn 

geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd 

werd, waarin weinige dat is acht mensen behouden werden door het water 

heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een 

verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed 

geweten, door de opstanding van Jezus Christus, Die aan de rechterhand van 
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God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem 

onderworpen zijn.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 1: 1 - 14 

Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is 

te doen én te onderwijzen, tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij 

door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten had 

gegeven. Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen 

vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij 

door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God 

betreffen. En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit 

Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, 

die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar 

u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan 

die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël 

het Koninkrijk weer herstellen? En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de 

tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 

maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; 

en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria 

en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij 

opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En 

toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, 

zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese 

mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van 

u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem 

naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de 

berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een 

sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij 

naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en 

Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon 

van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus. Dezen bleven 
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allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, 

de moeder van Jezus, en met Zijn broers. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (24: 36 - 53) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 24: 9, 10 

Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de Koning 

der ere binnengaat. Wie is Hij, deze Koning der ere? De HEERE van de 

legermachten, Hij is de Koning der ere. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 24: 36 - 53 

En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in hun midden en zei 

tegen hen: Vrede zij u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat 

ze een geest zagen. En Hij zei tegen hen: Waarom bent u in verwarring en 

waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie Mijn handen en Mijn 

voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen 

vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb. En terwijl Hij dit zei, liet Hij hun de 

handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en 

zich verwonderden, zei Hij tegen hen: Hebt u hier iets te eten? En zij gaven 

Hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraat. En Hij nam het aan 

en at het voor hun ogen op. En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot 

u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij 

geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Toen 

opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zei tegen hen: 

Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan 

op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving 

van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze 

dingen getuigen. En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u 

in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. 
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Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en 

zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen 

verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden Hem en 

keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend 

in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
 

 
 

$$$ 
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FEEST VAN DE Pinksteren 
ZEVENDE ZONDAG VAN DE VIJFTIG DAGEN 

 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Johannes (7: 37 - 44) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 51: 14, 16 

Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van 

vrijmoedigheid. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal 

mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 7: 37 - 44 

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als 

iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals 

de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (En 

dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want 

de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.) Velen 

dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden: Híj is werkelijk de Profeet. 

Anderen zeiden: Híj is de Christus. En weer anderen zeiden: De Christus komt 

toch niet uit Galilea? Zegt de Schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht 

van David en uit het dorp Bethlehem, waar David was? Er ontstond dan 

verdeeldheid onder de menigte vanwege Hem. En sommigen van hen wilden 

Hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem. 
Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (14: 26 - 15: 4) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 104: 30, 31 

Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt U het gelaat van 

de aardbodem. De heerlijkheid van de HEERE zij voor eeuwig. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 14: 26 - 15: 4 

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die 

zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. 

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die 

u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. U hebt 

gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom weer naar u toe. Als u 

Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de 

Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik. En nu heb Ik het u gezegd voordat het 

zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven. Ik zal niet veel meer 

met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over 

Mij. Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals de Vader 

Mij geboden heeft. Sta op, laten wij hier vandaan gaan. Ik ben de ware Wijnstok 

en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, 

neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht 

draagt. U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijf in 

Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in 

de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. 
Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 12: 1- 31 

Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. 

U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u 

zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van 

God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is 

Heere, dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven, 

maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is 

dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, 

Die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest 

gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest 

een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door 

dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander 

genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen 

van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden 

van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. 

Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk 

uitdeelt zoals Hij wil. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al 

de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het 

ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam 

gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en 

wij allen zijn van één Geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit 

één lid, maar uit vele. Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik 

niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou 

zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan 

niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? 

Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de 

leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij 

gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter 

zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen 

tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik 

heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste 

schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het 

lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze 
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oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat 

niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat 

tekortkomt, groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, 

maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden 

alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen 

bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. God 

nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, 

ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna 

genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, 

allerlei talen. Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn 

zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten? Hebben zij soms allen 

genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms 

allen uitleggers? Streef dus naar de beste genadegaven.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij met ons. 
 

1Joh 2: 20- 3: 1 

Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven 

omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent, en omdat er geen leugen 

uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de 

Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de 

Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Laat wat u vanaf het begin gehoord 

hebt, in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult 

ook u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die Hij ons heeft 

beloofd: het eeuwige leven. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot 

hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, 

blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze 

zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en 

is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven. En 

nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij 

geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij 

Zijn komst. Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de 

rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is. Zie, hoe groot is de liefde die de 

Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen.  
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 2: 1 - 21 

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind 

bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige 

windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden 

tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En 

zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere 

talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, 

godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit 

geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder 

hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en 

verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs 

die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen 

taal, waarin wij geboren zijn? Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners 

zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia, Frygië, Pamfylië, 

Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier 

verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Kretenzen en Arabieren, 

wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij waren 

allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid, en de één zei tegen de ander: 

Wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn. Maar 

Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak 

tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend 

zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen: deze mensen zijn namelijk 

niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar 

dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, 

zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw 

dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw 

ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn 

dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen 

profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde 

beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis 

en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere 

komt. En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig 

zal worden. 
Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen.  
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (15: 26 - 16: 15) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 47: 6, 8 

God vaart op onder gejuich, de HEERE vaart op onder bazuingeschal. Want 

God is Koning over de hele aarde. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 15: 26 - 16: 15 

Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de 

Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen. 

En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij Mij. Dit heb Ik tot u 

gesproken, opdat u niet struikelt. Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de 

tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze 

dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook 

niet. Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de tijd komt, 

u zich herinnert dat Ik ze u gezegd heb; maar deze dingen heb Ik u van het 

begin af niet gezegd, omdat Ik bij u was. En nu ga Ik heen naar Hem Die Mij 

gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat U heen? Maar 

omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart 

vervuld. Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want 

als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, 

zal Ik Hem naar u toe zenden. En als Die gekomen is, zal Hij de wereld 

overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: van zonde, omdat 

zij niet in Mij geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader 

en u Mij niet meer zult zien; en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld 

veroordeeld is. Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet 

dragen. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg 

wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar 

wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal 

Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne 
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nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom 

heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 
 

$$$ 
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Opmerkingen over de lezingen 
 

 In de eerste zes maanden van de Koptische Kalender worden de 

lezingen van de tweede zondag van de maand Amshier gelezen, op de 

dagen dat er een vijfde zondag valt. (Periode van de maand Toet tot 

en met Amshier)  

 

 Indien het Feest van de Nairoez (Het Koptisch Nieuw Jaar) op een 

zondag valt, worden de lezingen van dat Feest gelezen in plaats van 

de lezingen van de eerste zondag van de maand Toet. 

 

 Indien de maand Hatoer vijf zondagen heeft, worden de lezingen van 

de eerste zondag van Kiahk gelezen op deze vijfde zondag. Op de 

vierde zondag van Kiahk worden dan de lezingen van Kerst of de 

Paramoen gelezen.1 

 

 Indien de negentwintigste van de Koptische maand op een zondag 

valt, worden de lezingen van negentwintig Baramhat gelezen. 

(behalve in de maanden Toeba en Amshier) 

 

 Indien de zondag vóór de vastenperiode van Nineve samenvalt met 

de vijfde zondag van de maand, worden de lezingen van de zondag 

vóór de Grote Vasten gelezen.  
 

 

$$$ 
 

                                                 
1  De reden hiervoor is dat bij een vijfde zondag in de maand Hatoer, het Kerstfeest of de Paramoen 
op de vierde zondag van Kiahk valt. Om de vier specifieke lezingen van Kiahk alsnog te kunnen lezen, 
worden deze dus een week teruggeschoven. 
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De EERSTE DAG VAN DE MAAND TOET 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (13: 44 – 52) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 96: 1 , 2 

Zing voor de HEERE een nieuw lied, zing voor de HEERE, heel de aarde. Zing 

voor de HEERE, loof Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot 

dag. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 13: 44 – 52 

Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, 

die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en 

verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker. Ook is het Koninkrijk der 

hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van 

grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij 

kocht hem. Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen 

in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, 

trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen 

in vaten, maar de slechte gooien zij weg. Zo zal het bij de voleinding van de 

wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de 

rechtvaardigen afzonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal 

gejammer zijn en tandengeknars. Jezus zei tegen hen: Hebt u dit alles 

begrepen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere. Hij zei tegen hen: Daarom, iedere 

schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een 

heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (2: 18 – 22) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 98: 1 

Zing voor de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn 

rechterhand en Zijn heilige arm hebben Hem heil gebracht. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 2: 18 – 22 

En de discipelen van Johannes en van de Farizeeën vastten; en zij kwamen en 

zeiden tegen Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes en van de 

Farizeeën wel en waarom vasten Uw discipelen niet? En Jezus zei tegen hen: 

De bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de Bruidegom bij hen is? 

Zolang zij de Bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten, maar de dagen 

zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan, in die 

dagen, zullen zij vasten. En niemand naait een lap niet-gekrompen stof op een 

oud bovenkleed; anders scheurt de nieuwe aangenaaide lap iets af van het oude 

bovenkleed en ontstaat er een ergere scheur. Ook doet niemand nieuwe wijn in 

oude leren zakken; anders doet de nieuwe wijn de zakken barsten en stroomt 

de wijn eruit en gaan de zakken verloren; maar nieuwe wijn moet men in 

nieuwe zakken doen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan de 

Korinthe, zijn zegen zij met ons. 
 

2Kor 5: 11 – 6: 13 

Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het 

geloof; en voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw 

gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, 
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maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou 

hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. 

Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God; en wanneer wij bij 

ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons, die 

tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen 

gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor 

zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. 

Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar 

het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in 

Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is 

nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft 

door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God 

was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen 

hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening 

in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons 

smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Want Hem 

Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij 

zouden worden gerechtigheid van God in Hem. En als medearbeiders van God 

roepen wij u er ook toe op de genade van God niet tevergeefs ontvangen te 

hebben. Want Hij zegt: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op 

de dag van het heil heb Ik U geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, 

zie, nu is het de dag van het heil! Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, 

opdat de bediening niet gelasterd wordt. Maar in alles bewijzen wij onszelf als 

dienaars van God, in veel volharding: in verdrukkingen, in noden, in 

benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, 

in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld, in 

vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord van de 

waarheid, in de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid aan de 

rechteren aan de linkerzijde; door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed 

gerucht; als misleiders en toch waarachtigen; als onbekenden en toch 

bekenden; als stervenden, en zie, wij leven; als bestraft en toch niet gedood; als 

bedroefden, maar toch steeds blij; als armen, maar die toch velen rijk maken; 

als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. Onze mond heeft zich 

vrijmoedig voor u geopend, Korinthiërs, ons hart staat wijd open. U neemt geen 

kleine plaats in ons hart in, maar zelf bent u enghartig. Zet dan ook van uw kant 

ik spreek als tot mijn kinderen uw hart wijd open. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 2: 7 – 17 

Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het 

begin hebt gehad; dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt 

gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in Hem en in u, want 

de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het 

licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder 

liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. 

Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en 

weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Ik 

schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn 

Naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik 

schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, 

kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem 

kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u 

sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Heb 

de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld 

liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de 

begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, 

is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar 

begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 17: 16 – 34 

En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, 

want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge 

in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren, en iedere dag op de 

markt met hen die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche 

wijsgeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden: Wat zou 

deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden: Hij schijnt een 

verkondiger te zijn van vreemde goden; want hij verkondigde hun Jezus en de 

opstanding. En zij namen hem mee en brachten hem op de Areopagus, en zij 

zeiden: Mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? 

Want u laat ons enkele vreemde dingen horen; wij willen daarom weten wat die 

te betekenen hebben. (Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die 

daar verbleven, besteedden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te 

zeggen en te horen). En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: 

Mannen van Athene! Ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. 

Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een 

altaar aan waarop het opschrift stond: AAN EEN ONBEKENDE GOD. Deze 

dan, Die u dient zonder dat u Hem kent, verkondig ik u. De God Die de wereld 

gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van 

de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook 

door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan 

allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En Hij maakte uit één bloed heel 

het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de 

hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun 

woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend 

zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. Want in Hem 

leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkele van uw dichters 

gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht. Wij nu, die van Gods 

geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of 

steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God 

dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal 

aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag 

vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man 

Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs 

geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de 
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opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen 

zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun 

midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en 

geloofden. Onder hen was ook Dionysius de Areopagiet, en een vrouw van wie 

de naam Damaris was, en anderen met hen. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (4: 14 – 30) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 65: 12 ; 81: 2 

U kroont het jaar van Uw goedheid, Uw voetstappen druipen van overvloed. 

Zing vrolijk voor God, onze kracht; juich voor de God van Jakob. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 4: 14 – 30 

En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht 

over Hem verspreidde zich door heel de omgeving. En Hij gaf onderwijs in hun 

synagogen en werd door allen geprezen. En Hij kwam in Nazareth, waar Hij 

opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de 

synagoge, en Hij stond op om te lezen. En aan Hem werd het boek van de 

profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de 

plaats waar geschreven stond: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij 

gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te 

verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen 

vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen 

weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te 

prediken. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven 

had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem 

gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in 

vervulling gegaan. En zij betuigden Hem allen hun instemming en 

verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en 
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zij zeiden: Is Dit niet de Zoon van Jozef? Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij 

ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles waarvan 

wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw 

vaderstad. Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn 

vaderstad. Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de 

dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er 

grote hongersnood kwam over heel het land, en naar geen van hen werd Elia 

gezonden, maar wel naar Zarfath bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook 

waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van 

hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër. En allen in de synagoge 

werden met woede vervuld toen zij dit hoorden, en zij stonden op, dreven Hem 

de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd 

was, om Hem van de steilte af te werpen. Maar Hij liep midden tussen hen door 

en ging weg.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

$$$ 
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de tWEEDE DAG VAN DE MAAND TOET 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (14: 1 - 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 52: 10, 11 

Maar ik zal zijn als een bladerrijke olijfboom in het huis van God, ik zal Uw 
Naam verwachten, want die is voor Uw gunstelingen goed. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 14: 1 – 12 

In die tijd hoorde Herodes, de viervorst, het gerucht over Jezus, en hij zei tegen 

zijn knechten: Dat is Johannes de Doper; hij is opgewekt uit de doden, en 

daarom zijn die krachten werkzaam in hem. Herodes had Johannes immers 

gevangengenomen, hem geboeid en in de gevangenis gezet, vanwege Herodias, 

de vrouw van zijn broer Filippus, want Johannes had tegen hem gezegd: Het is 

u niet geoorloofd haar te hebben. En hij wilde hem doden, maar hij was 

bevreesd voor de menigte, omdat zij hem voor een profeet hielden. Maar toen 

de verjaardag van Herodes gevierd werd, danste de dochter van Herodias in 

hun midden, en zij behaagde Herodes. Daarom beloofde hij haar met een eed 

dat hij haar zou geven wat zij ook maar vragen zou. En daartoe opgestookt door 

haar moeder, zei ze: Geef mij hier op een schotel het hoofd van Johannes de 

Doper. En de koning werd bedroefd, maar omwille van de eden en om hen die 

met hem aanlagen, gaf hij bevel dat het haar gegeven zou worden; en hij 

stuurde iemand en liet Johannes in de gevangenis onthoofden. En zijn hoofd 

werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven, en zij bracht het bij 

haar moeder. En zijn discipelen kwamen, namen het lichaam weg en begroeven 

het; zij gingen heen en berichtten het Jezus.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (9: 7 – 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 92: 11, 15, 16 

Maar U zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os, ik ben met verse olie 

overgoten. Zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE 

waarachtig is. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 9: 7 – 12 

Herodes, de viervorst, hoorde al de dingen die door Hem gebeurden. En hij 

verkeerde in onzekerheid, omdat door sommigen gezegd werd dat Johannes 

uit de doden was opgewekt, en door anderen dat Elia verschenen was, en door 

weer anderen dat een van de oude profeten opgestaan was. En Herodes zei: 

Johannes heb ik onthoofd. Wie is Deze dan over Wie ik zulke dingen hoor? En 

hij probeerde Hem te zien te krijgen. En toen de apostelen teruggekeerd waren, 

vertelden zij Hem alles wat zij gedaan hadden. Hij nam hen mee en vertrok, 

alleen met hen, naar een eenzame plaats bij een stad die Bethsaïda heette. Toen 

de menigte dat merkte, volgden zij Hem. Hij ontving hen en sprak tot hen over 

het Koninkrijk van God; en hen die genezing nodig hadden, maakte Hij gezond. 

De dag begon te dalen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 11: 32 - 12: 2 

En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over 

Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door 

het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, 

beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het 

vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in 

zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van 

vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden 

teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en 

namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding 

verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja 

zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking 

gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in 

schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en 

mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen 

plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze 

allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen 

hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op 

ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid 

zouden komen. Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van 

getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo 

gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor 

ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder 

van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, 

het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de 

troon van God.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 5: 9 – 20 

Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de 

Rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het 

lijden en van het geduld de profeten, die in de naam van de Heere gesproken 

hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de 

volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere 

vol ontferming is en barmhartig. Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer 

niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere 

eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt. 

Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat 

hij lofzingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de 

gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven 

in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de 

Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat 

vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u 

gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 

Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou 

regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad 

opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, 

als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem 

terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet 

terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal 

bedekken. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 12: 1 – 12 

Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de 

gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jakobus, de broer van 

Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, 

ging hij verder door ook Petrus te grijpen (het waren de dagen van de 

ongezuurde broden); en toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de 

gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten, 

om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het 

volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd 

voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, 

sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen; en de 

bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van 

de Heere en er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, 

wekte hij hem en zei: Sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En 

de engel zei tegen hem: Doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed 

dat. En hij zei tegen hem: Sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar 

buiten en volgde hem, en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de 

engel plaatsvond, maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de 

eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar 

de stad leidt; die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan 

waren, liepen zij één straat verder, en meteen ging de engel van hem weg. En 

toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij: Nu weet ik werkelijk dat de Heere 

Zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en 

uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen 

was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Markus 

genoemd werd, waar velen bijeenwaren en baden. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Markus (6: 14 – 29) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 92: 13, 14 

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder 

op de Libanon. Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien 

in de voorhoven van onze God. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 6: 14 – 29 

En koning Herodes hoorde het (want Zijn Naam was bekend geworden) en zei: 

Johannes die doopte, is uit de doden opgewekt en daarom zijn die krachten 

werkzaam in Hem. Anderen zeiden: Hij is Elia; en weer anderen zeiden: Hij is 

een profeet, of Hij is als een van de profeten. Maar toen Herodes het hoorde, 

zei hij: Dit is Johannes die ik onthoofd heb; die is uit de doden opgewekt. Want 

Herodes had zelf enigen erop uitgestuurd en Johannes gevangengenomen en 

hem geboeid in de gevangenis gezet, vanwege Herodias, de vrouw van zijn 

broer Filippus, omdat hij haar getrouwd had; want Johannes had tegen 

Herodes gezegd: Het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. En 

Herodias had het op hem gemunt en wilde hem doden, maar zij kon dat niet, 

want Herodes was bevreesd voor Johannes, omdat hij wist dat deze een 

rechtvaardig en heilig man was, en hij beschermde hem; en als hij hem 

aangehoord had, ondernam hij vele dingen, en hij luisterde graag naar hem. En 

toen er een geschikte dag aangebroken was en Herodes op zijn verjaardag een 

maaltijd had aangericht voor zijn rijksgroten en de oversten over duizend en de 

voornaamsten van Galilea, kwam de dochter van deze Herodias binnen en 

danste. En zij behaagde Herodes en degenen die mee aanlagen. Toen zei de 

koning tegen het meisje: Vraag van mij wat je maar wilt, en ik zal het je geven. 

En hij zwoer haar: Wat je van mij ook maar vraagt, ik zal het je geven, tot zelfs 

de helft van mijn koninkrijk. En zij ging weg en zei tegen haar moeder: Wat zal 

ik vragen? En die zei: Het hoofd van Johannes de Doper. En zij ging meteen 

naar binnen, liep haastig naar de koning toe en vroeg: Ik wil dat u mij 

ogenblikkelijk op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. En de 

koning werd zeer bedroefd, maar wilde haar omwille van de eden en omwille 
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van hen die mee aanlagen, niet afwijzen. En de koning stuurde meteen een 

scherprechter en beval zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen en onthoofdde 

hem in de gevangenis, en hij bracht zijn hoofd op een schotel en gaf het aan het 

meisje, en het meisje gaf het aan haar moeder. En toen zijn discipelen dit 

hoorden, kwamen zij en namen zijn dode lichaam weg en legden het in een graf. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
 

 

 
  

Dagen Hoofdindex 



De Achtste dag van de maand Toet 

 

 

 

431 

De Achtste DAG VAN DE MAAND TOET 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (11: 37 – 51) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 105: 14, 15 

liet Hij geen mens toe hen te onderdrukken. Ook bestrafte Hij koningen 

omwille van hen en zei: Raak Mijn gezalfden niet aan, doe Mijn profeten geen 

kwaad. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 11: 37 – 51 

Toen Hij dit zei, vroeg een Farizeeër aan Hem of Hij bij hem de middagmaaltijd 

wilde gebruiken. Hij ging naar binnen en ging aanliggen. Toen de Farizeeër dat 

zag, verwonderde hij zich erover dat Hij Zich niet eerst gewassen had voor het 

middagmaal. Maar de Heere zei tegen hem: Welnu, Farizeeën, u reinigt de 

buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar uw binnenste is vol 

roofzucht en boosaardigheid. Onverstandigen! Heeft Hij Die het buitenste 

maakte, ook niet het binnenste gemaakt? Geef echter de inhoud ervan als 

liefdegave en zie, alles is voor u rein. Maar wee u, Farizeeën, want u geeft 

tienden van de munt en de wijnruit en van alle kruiden, maar u gaat voorbij 

aan het recht en aan de liefde van God. Deze dingen zou men moeten doen en 

die andere dingen niet nalaten. Wee u, Farizeeën, want u hebt de voorste 

plaatsen in de synagogen en de begroetingen op de markten lief. Wee u, 

schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent net als de graven die 

niet zichtbaar zijn: de mensen die erover lopen, weten het niet. Een van de 

wetgeleerden antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wanneer u deze dingen 

zegt, behandelt U ons ook smadelijk. Maar Hij zei: Wee ook u, wetgeleerden, 

want u legt de mensen lasten op die moeilijk zijn om te dragen, en zelf raakt u 

die lasten niet met één van uw vingers aan. Wee u, want u bouwt de 

grafmonumenten voor de profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. U 

getuigt dus dat u instemt met de daden van uw vaderen, want zij hebben hen 

gedood en u bouwt hun grafmonumenten. Daarom heeft de wijsheid van God 
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gezegd: Ik zal profeten en apostelen naar hen toe zenden, en van hen zullen zij 

sommigen doden en anderen vervolgen, opdat van dit geslacht afgeëist wordt 

het bloed van alle profeten dat van de grondlegging van de wereld af vergoten 

is, van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die omgebracht is tussen 

het altaar en het huis van God. Ja, Ik zeg u, het zal afgeëist worden van dit 

geslacht.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (17: 1 - 9) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 105: 26, 27, 45 

Hij zond Mozes, Zijn dienaar, en Aäron, die Hij verkozen had. Zij verrichtten 

onder hen de tekenen die Hij bevolen had, en wonderen. Opdat zij zich aan Zijn 

verordeningen zouden houden en Zijn wetten in acht zouden nemen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 17: 1 – 9 

En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met 

Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En Hij werd voor hun 

ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren 

werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met 

Hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij 

hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie tenten maken, voor U een, voor Mozes 

een, en een voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk 

overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, 

in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem! En toen de discipelen dit 

hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. 

En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd. 

Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen zij 

van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Vertel niemand van wat u gezien 

hebt, totdat de Zoon des mensen opgewekt is uit de doden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 11: 17 – 27 

Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, 

Izak geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene 

geofferd. Tegen hem was gezegd: Dat van Izak zal uw nageslacht genoemd 

worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de 

doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Door het 

geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezau gezegend, met betrekking tot 

toekomstige dingen. Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder van de 

zonen van Jozef gezegend en hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde 

op het uiteinde van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding 

gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in 

verband met zijn gebeente. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 

drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel 

bijzonder kindje was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. 

Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon 

van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het 

volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van 

de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom 

dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof 

heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. 

Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Pe 1: 19 – 2: 8 

En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan 

daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat 

de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst 

weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; 
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want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar 

heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. 

Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u 

valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen 

invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en 

brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg 

van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. 

En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis 

over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. Want als God de 

engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel 

geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het 

oordeel bewaard te worden; en als God de oude wereld niet gespaard heeft, 

maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, 

toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht; en als God de 

steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld 

heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven; 

en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van 

normloze mensen, verlost heeft want deze rechtvaardige, die in hun midden 

woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en 

horen van hun wetteloze daden. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 15: 21 – 29 

Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, 

want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen. Toen dacht het de 

apostelen en de ouderlingen met heel de gemeente goed, enige mannen uit hun 

midden te kiezen en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië: 

Judas, ook Barsabas geheten, en Silas, leidinggevende mannen onder de 

broeders. En zij schreven door hun dienst het volgende: De apostelen, de 

ouderlingen en de broeders groeten de broeders uit de heidenen die in 

Antiochië, Syrië en Cilicië zijn. Wij hebben gehoord dat sommigen die bij ons 

vandaan zijn gekomen, u met woorden in verwarring hebben gebracht en uw 
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zielen hebben verontrust door te zeggen dat u besneden moet worden en de wet 

moet onderhouden. Wij hadden hun daar geen opdracht toe gegeven. Daarom 

heeft het ons, nadat wij het eens geworden waren, goedgedacht enige mannen 

te kiezen en naar u toe te sturen met onze geliefden, Barnabas en Paulus, 

mensen die hun leven over hebben voor de Naam van onze Heere Jezus 

Christus. Daarom hebben wij Judas en Silas gestuurd, die hetzelfde ook 

mondeling zullen meedelen. Want het heeft de Heilige Geest en ons 

goedgedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: dat 

u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. 

Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (23: 14 – 36) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 99: 6, 7 

Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters, Samuel onder wie Zijn Naam 

aanriepen; zij riepen tot de HEERE en Híj verhoorde hen. Hij sprak tot hen in 

een wolkkolom. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 23: 14 – 36 

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u eet de huizen van de 

weduwen op, en voor de schijn bidt u lang; daarom zult u een des te zwaarder 

oordeel ontvangen. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u 

reist zee en land af om één proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt 

u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u. Wee u, blinde leiders, die zegt: 

Heeft iemand gezworen bij de tempel, dan betekent dat niets; maar heeft 

iemand gezworen bij het goud van de tempel, dan is hij aan die eed gebonden. 

Dwazen en blinden! Want wat is meer, het goud of de tempel, die het goud 

heiligt? En: heeft iemand gezworen bij het altaar, dan betekent dat niets; maar 

heeft iemand gezworen bij de gave die daarop ligt, dan is hij aan die eed 
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gebonden. Dwazen en blinden! Want wat is meer, de gave of het altaar, dat de 

gave heiligt? Wie daarom zweert bij het altaar, die zweert daarbij en bij alles 

wat daarop ligt; en wie zweert bij de tempel, die zweert daarbij en bij Hem Die 

daarin woont; en wie zweert bij de hemel, die zweert bij de troon van God en 

bij Hem Die daarop zit. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want 

u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste 

van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou 

men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Blinde leiders, die de mug 

uitzift maar de kameel doorslikt. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, 

huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, 

maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. Blinde Farizeeër, 

reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de 

buitenkant daarvan rein wordt. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, 

huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi 

lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo 

lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent 

u vol huichelarij en wetteloosheid. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, 

huichelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en versiert de 

grafmonumenten van de rechtvaardigen, en u zegt: Als wij in de tijd van onze 

vaderen hadden geleefd, hadden wij niet met hen meegewerkt om het bloed 

van de profeten te vergieten. Aldus getuigt u tegen uzelf, dat u kinderen bent 

van hen die de profeten gedood hebben. Maakt ook u dan de maat van uw 

vaderen vol! Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel 

ontkomen? Daarom zie, Ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe, 

en sommigen van hen zult u doden en kruisigen, en sommigen van hen zult u 

geselen in uw synagogen, en u zult hen vervolgen van stad tot stad, opdat over 

u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde, vanaf het 

bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van 

Berechja, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Voorwaar, Ik zeg u: 

Al deze dingen zullen komen over dit geslacht. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
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De Zestiende DAG VAN DE MAAND TOET 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (7: 1 – 10) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 84: 4, 5 

Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God. Welzalig 

zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 7: 1 – 10 

Nadat Hij al Zijn woorden beëindigd had ten aanhoren van het volk, ging Hij 

Kapernaüm binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman over honderd, die 

hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord 

had, stuurde hij de oudsten van de Joden naar Hem toe en dezen vroegen Hem 

te komen en zijn slaaf gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, 

smeekten zij Hem indringend en zeiden: Hij is het waard dat U dat voor hem 

doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. 

En Jezus ging met hen mee, maar toen Hij niet ver meer van het huis was, 

stuurde de hoofdman enkele vrienden naar Hem toe om tegen Hem te zeggen: 

Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt. 

Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar U toe te komen, maar spreek 

een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder 

gezag van anderen gesteld is, en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de 

een: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn slaaf: 

Doe dat! en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over 

hem, en Hij keerde Zich om en zei tegen de menigte die Hem volgde: Ik zeg u: 

Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd 

waren, in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke slaaf gezond.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (19: 1 – 10) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 26: 8, 7 

HEERE, ik heb lief het huis waar U woont en de tabernakel, de woonplaats van 

Uw eer. Om een loflied te doen horen en al Uw wonderen te vertellen. 
Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 19: 1 – 10 

En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen. En zie, er was een man van 

wie de naam Zacheüs was, en hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij 

probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, 

omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een 

wilde vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daar voorbij komen. En toen 

Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, 

haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven. En hij 

haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap. En allen 

die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man 

binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen. Zacheüs nu ging staan en zei tegen 

de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als 

ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus 

tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een 

zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en 

zalig te maken wat verloren is. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 9: 1 – 10 

Nu had ook het eerste verbond verordeningen voor de eredienst en het aardse 

heiligdom. Er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte 

daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige 

genoemd. Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de 

tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd, met een gouden 

wierookvat en de ark van het verbond, die geheel met goud overtrokken was. 

In deze ark lagen de gouden kruik met het manna en de staf van Aäron, die 

gebloeid had, en de stenen tafelen van het verbond. En boven op deze ark waren 

de cherubs van Gods heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden. 

Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Dit alles was dus zo 

ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend 

binnen om de diensten te volbrengen. In het tweede deel echter ging alleen de 

hogepriester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf 

offerde en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee maakte de Heilige Geest 

dit duidelijk dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, 

zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinnebeeld voor 

de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en 

slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, 

wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen. Het betrof hier alleen 

voedsel en dranken en verscheidene wassingen, vleselijke verordeningen, die 

opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 1: 25 – 2: 10 

En dit is het Woord dat onder u verkondigd is. Leg dan af alle slechtheid, alle 

bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als 

pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor 

mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, 

en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen 

verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als 

levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, 

om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. 

Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren 

en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, 

die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die 

de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des 

aanstoots en een struikelblok; voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, 

door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een 

uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat 

God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van 

Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die 

voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, 

maar nu in ontferming aangenomen bent. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 9: 31 – 43 

De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden 

opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door 

de Heilige Geest en namen in aantal toe. En het gebeurde dat Petrus, toen hij 

overal rondreisde, ook bij de heiligen kwam die in Lydda woonden. En daar 

vond hij een man van wie de naam Eneas was, die al acht jaar op bed lag en 
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verlamd was. En Petrus zei tegen hem: Eneas, Jezus Christus maakt u gezond; 

sta op en maak voor uzelf uw bed op! En hij stond meteen op. En allen die in 

Lydda en Sarona woonden, zagen hem en bekeerden zich tot de Heere. En er 

was in Joppe een zekere discipelin van wie de naam Tabitha was, wat vertaald 

Dorkas betekent. Deze was overvloedig in goede werken, en in liefdegaven die 

zij schonk. En het gebeurde in die dagen dat zij ziek werd en stierf; en toen men 

haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. En omdat Lydda vlakbij 

Joppe lag, stuurden de discipelen, toen zij hoorden dat Petrus daar was, twee 

mannen naar hem toe, die smeekten dat hij zonder uitstel naar hen toe zou 

komen. En Petrus stond op en ging met hen mee; en toen hij daar gekomen 

was, brachten zij hem in de bovenzaal. En alle weduwen stonden bij hem, 

terwijl zij huilden en de onderen bovenkleding toonden die Dorkas gemaakt 

had toen zij nog bij hen was. Maar nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, 

knielde hij neer en bad; en hij keerde zich naar het lichaam en zei: Tabitha, sta 

op! En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten. 

En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de heiligen en de 

weduwen en plaatste haar levend voor hen. En dit werd bekend in heel Joppe, 

en velen geloofden in de Heere. En het gebeurde dat hij veel dagen in Joppe 

bleef, bij een zekere Simon, een leerlooier. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (16: 13 – 19) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 65: 2, 3 

De lofzang is in stilte tot U, o God, in Sion; aan U zal de gelofte nagekomen 

worden. U hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
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Mat 16: 13 – 19 

Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn 

discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden: 

Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of 

een van de profeten. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon 

Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En 

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees 

en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen 

is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente 

bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En Ik zal u de 

sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal 

in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen 

ontbonden zijn. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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De Zeventiende DAG VAN DE MAAND toet 
Het Feest van de verschijning van het eervolle kruis 

 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Johannes (8: 28 - 42) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 4: 7, 8, 9 

Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE! U hebt mij meer 

blijdschap in het hart gegeven, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen. 
Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 8: 28 – 42 

Jezus dan zei tegen hen: Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, 

zult u inzien dat Ik het ben, en dat Ik vanuit Mijzelf niets doe, maar dat Ik die 

dingen spreek zoals Mijn Vader Mij heeft onderwezen. En Die Mij gezonden 

heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat 

Hem welgevallig is. Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem. Jezus 

dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u 

werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u 

vrijmaken. Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit 

slaaf van iemand geweest; hoe kunt U dan zeggen: U zult vrij worden? Jezus 

antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een 

slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er 

eeuwig. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet 

dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert Mij te doden, omdat Mijn 

woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; 

u doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tegen 

Hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: Als u Abrahams kinderen 

was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u Mij te doden, een 

Mens Die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik van God gehoord heb. Dat 

deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tegen Hem: 

Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben één Vader, namelijk God. Jezus 
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dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben 

van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, 

maar Hij heeft Mij gezonden. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Johannes (12: 26 - 36) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 60: 6, 7 

Maar nu hebt U een banier gegeven aan wie U vrezen, om die op te heffen als 

teken van de waarheid, opdat Uw beminden gered worden. Verlos door Uw 

rechterhand. Halleluja.  
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 12: 26 – 36 

Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn 

dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is Mijn ziel in 

beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur! Maar hierom ben 

Ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk Uw Naam! Er kwam dan een stem uit 

de hemel: En Ik heb Hem verheerlijkt en Ik zal Hem opnieuw verheerlijken. De 

menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest 

was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken. Jezus antwoordde 

en zei: Niet voor Mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nu wordt het oordeel 

over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen 

worden. En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken. 

(En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou sterven.) De menigte 

antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in 

eeuwigheid blijft. En hoe kunt U dan zeggen dat de Zoon des mensen verhoogd 

moet worden? Wie is die Zoon des mensen? Jezus dan zei tegen hen: Nog een 

korte tijd is het licht bij u; wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u 

niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. 

Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag 

zijn.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 1: 17 – 31 

Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te 

verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn 

inhoud niet verliest. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan 

wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. 

Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan 

en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen. Waar is de wijze? Waar 

de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de 

wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat, in de wijsheid van God, 

de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God 

behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. 

Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij 

echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en 

voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden 

als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. 

Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is 

sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u 

niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. 

Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te 

beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke 

te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God 

uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor 

Hem zou roemen. Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is 

geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het 

zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 2: 11 – 25 

Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de 

vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel 

onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van 

kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God 

verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Onderwerp u 

dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning, als 

hoogste machthebber, hetzij aan de stadhouders, als mensen die door hem 

gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die 

goeddoen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het 

onverstand van de dwaze mensen de mond snoert; als vrije mensen, maar niet 

alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als 

dienstknechten van God. Houd iedereen in ere; heb al uw broeders lief; vrees 

God; eer de koning. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, 

niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. 

Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die 

hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het 

geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als 

u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade 

bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden 

heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; 

Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; 

Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet 

dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze 

zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden 

dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. 

Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en 

Opziener van uw zielen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 10: 34 – 43 

En Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat God niet 

iemand om de persoon aanneemt; maar in ieder volk is degene die Hem vreest 

en gerechtigheid doet, Hem welgevallig. Dit is het woord dat Hij gezonden heeft 

tot de Israëlieten, waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus Christus; Deze is 

de Heere van allen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea 

na de doop die Johannes gepredikt heeft: hoe God Jezus van Nazareth gezalfd 

heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, 

terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want 

God was met Hem. En wij zijn getuigen van alles wat Hij gedaan heeft, zowel 

in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben Hem gedood door Hem aan een 

hout te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag en Hij heeft gegeven 

dat Hij zou verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door 

God tevoren verkozen waren, aan ons namelijk, die met Hem gegeten en 

gedronken hebben, nadat Hij uit de doden opgestaan was. En Hij heeft ons 

bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is Die door God 

aangesteld is tot een Rechter over levenden en doden. Van Hem getuigen al de 

profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door 

Zijn Naam. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (10: 22 - 38) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 65: 2, 3 

De lofzang is in stilte tot U, o God, in Sion; aan U zal de gelofte nagekomen 

worden. U hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 10: 22 – 38 

En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was 

winter. En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo. De Joden 

dan omringden Hem en zeiden tegen Hem: Hoelang houdt U ons in het 

onzekere? Als U de Christus bent, zeg het ons vrijuit. Jezus antwoordde hun: 

Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die Ik doe in de Naam van 

Mijn Vader, die getuigen van Mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van Mijn 

schapen, zoals Ik u gezegd heb. Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en 

zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren 

gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die 

hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand 

van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. De Joden dan pakten opnieuw 

stenen op om Hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede 

werken van Mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u Mij? 

De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, 

maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God 

maakt. Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: 

U bent goden? Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, 

en aangezien en de Schrift niet van kracht beroofd kan worden, zegt u dan tegen 

Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, 

omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon? Als Ik niet de werken van Mijn Vader 

doe, geloof Mij dan niet, maar als Ik ze doe en u Mij niet gelooft, geloof dan de 

werken, opdat u erkent en gelooft dat de Vader in Mij is en Ik in Hem. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  $ $ $  
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de Achttiende DAG VAN DE MAAND toet 
Het Feest van de verschijning van het eervolle kruis (Tweede dag) 

 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Johannes (4: 19 - 24) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 99: 9, 5 

Roem de HEERE, onze God; buig u neer voor Zijn heilige berg, want heilig is 

de HEERE, onze God. Roem de HEERE, onze God; buig u neer voor de 

voetbank van Zijn voeten. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 4: 19 – 24 

De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, ik zie dat U een profeet bent. Onze vaderen 

hebben op deze berg aangebeden, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats 

is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd 

komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. 

U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is 

uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader 

zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo 

aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in 

geest en waarheid.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (3: 14 - 21) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 118: 28, 16 

U bent mijn God, daarom zal ik U loven; mijn God, ik zal U roemen. De 

rechterhand van de HEERE doet krachtige daden, de rechterhand van de 

HEERE is hoogverheven. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 3: 14 – 21 

En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des 

mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, 

maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren 

gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door 

Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar 

wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van 

de eniggeboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld 

gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, 

want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en 

komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie 

de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat 

zij in God gedaan zijn.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Galaten, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Gal 6: 11 – 18 

Zie met wat een grote letters ik u met mijn eigen hand schrijf: Allen die zich 

mooi willen voordoen naar het vlees, dwingen u zich te laten besnijden, alleen 

om niet vanwege het kruis van Christus vervolgd te worden. Want ook zij die 

besneden worden, nemen zelf de wet niet in acht, maar zij willen dat u 

besneden wordt om zich te kunnen beroemen op uw vlees. Maar ik zal mij 

volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus 

Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld. Want 

in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het 

onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. En allen die 

overeenkomstig deze regel wandelen: vrede en barmhartigheid zij over hen en 

over het Israël van God. Verder, laat niemand mij lastigvallen, want ik draag de 

littekens van de Heere Jezus in mijn lichaam.  
De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 1: 3 – 12 

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, 

overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot 

een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een 

onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen 

bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door 

het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de 

laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als 

het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw 

geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur 

beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de 

openbaring van Jezus Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem 



De Achttiende dag van de maand Toet 

 

 

 

452 

toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een 

onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, 

namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten, 

die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en 

gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, 

Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus 

komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat 

zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door 

hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit 

de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 4: 8 – 18 

Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk 

en oudsten van Israël! Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de 

weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het 

dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van 

Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden 

opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus 

is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen 

geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen 

andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. 

Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat 

zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en 

herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat 

zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen 

inbrengen. En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden 

zij met elkaar, en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er 

een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in 

Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het 

niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging 
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gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken. En na 

hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken 

of te onderwijzen in de Naam van Jezus. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (6: 35 - 46) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de Psalmen en liederen van David de Profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 145: 1, 2 

Mijn God en Koning, ik zal U roemen en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd. 

Iedere dag zal ik U loven en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd. Halleluja.  
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 6: 35 – 46 

En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist 

geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar 

Ik heb u gezegd dat u Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de 

Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet 

uitwerpen. Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou 

doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft. En dit is de wil van de 

Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets 

verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van 

Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, 

eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. De Joden dan 

morden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het brood dat uit de hemel 

neergedaald is. En zij zeiden: Is Hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij 

de vader en moeder kennen? Hoe kan Hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel 

neergedaald? Jezus antwoordde dan en zei tegen hen: Mor niet onder elkaar. 

Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem 

trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Er is geschreven in de 

profeten: En zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van 
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de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. Niet dat iemand de Vader 

gezien heeft, behalve Hij Die van God is; Híj heeft de Vader gezien.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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de Negentiende DAG VAN DE MAAND Toet 
Het Feest van de verschijning van het eervolle kruis (Derde dag) 

 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (16: 21 - 26) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 45: 7, 18 

Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een 

scepter van rechtvaardigheid, daarom zullen de volken U loven, voor eeuwig en 

altijd. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 16: 21 – 26 

Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem 

moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de 

overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de 

derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam Hem apart en begon Hem te 

bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren! 

Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent 

een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van 

de mensen. Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil 

komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want 

wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal 

verliezen om Mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens, als hij heel 

de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als 

losprijs voor zijn ziel?  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (8: 34 - 9: 1) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 74: 2, 12 

De stam die Uw eigendom is, die U verlost hebt, de berg Sion, waarop U 

gewoond hebt. Toch is God mijn Koning van oudsher, die heil brengt hier op 

aarde. Halleluja.  
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 8: 34 – 9: 1 

En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen 

hen: Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen 

en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; 

maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal 

het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en 

aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? 

Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit 

overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook 

schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de 

heilige engelen. En Hij zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er sommigen zijn 

van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij gezien zullen 

hebben dat het Koninkrijk van God met kracht gekomen is. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de 

Kolossenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

Kol 2: 6 – 19 

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, 

geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u 

onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. Pas op dat 

niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, 

volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de 

wereld, maar niet volgens Christus. Want in Hem woont heel de volheid van de 

Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is 

van iedere overheid en macht. In Hem bent u ook besneden met een 

besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het 

lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent 

immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, 

door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. 

En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van 

uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te 

vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit 

handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het 

midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden 

en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over 

hen getriomfeerd. Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of 

op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken 

zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. 

Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid 

en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig 

doet door zijn vleselijke denken, en zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het 

hele lichaam, dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd, 

opgroeit door de groei die van God komt. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 5: 13 – 21 

Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van 

God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam 

van de Zoon van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan 

tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als 

wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het 

gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen. Als iemand zijn 

broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden, 

en Hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. 

Er is een zonde tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. Elke 

ongerechtigheid is zonde; en er is zonde die niet tot de dood leidt. Wij weten 

dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, 

bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat wij uit God 

zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Maar wij weten dat de Zoon van God 

gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen 

kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. 

Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Lieve kinderen, wees op uw 

hoede voor de afgoden. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 3: 12 – 21 

Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom 

verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof 

wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man 

nu loopt? De God van Abraham, Izak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft 

Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Die u hebt overgeleverd. U hebt Hem verloochend 

vóór Pilatus, toen die oordeelde dat men Hem zou loslaten. U echter hebt de 

Heilige en Rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar 
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geschonken zou worden, maar de Vorst van het leven hebt u gedood, Die God 

uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En Zijn Naam heeft 

deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in Zijn Naam. En 

het geloof dat er is door Hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze 

volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit 

onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders, maar God heeft op die manier 

vervuld wat Hij bij monde van al Zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat 

de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden 

uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht 

van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd 

is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden 

hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten 

door de eeuwen heen. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (14: 25 - 35) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 61: 3, 4, 6 

Leid mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn. Want U bent een toevlucht 

voor mij geweest, een sterke toren. Want U, o God, hebt mijn geloften gehoord; 

U hebt mij de erfenis gegeven van wie Uw Naam vrezen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 14: 25 – 35 

En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij 

tegen hen: Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en 

vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan 

Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan 

geen discipel van Mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet 

eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het 

werk te voltooien? Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en 
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niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, 

en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen 

voltooien. Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere 

koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met 

tienduizend man tegemoet te gaan die met twintigduizend man tegen hem 

optrekt? En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap 

om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u die niet 

alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn. Het zout is goed, maar 

als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt 

worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop: men 

gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

$$$ 
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de Eenentwintigste DAG VAN DE MAAND Toet 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (4: 21 - 25) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 64: 11 

De rechtvaardige zal zich verblijden in de HEERE en tot Hem de toevlucht 

nemen; alle oprechten van hart zullen zich beroemen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 4: 21 – 25 

Hij zei ook tegen hen: De lamp wordt toch niet binnengebracht om onder de 

korenmaat of onder het bed gezet te worden? Is het niet om op de standaard 

gezet te worden? Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden; 

en er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar 

zou komen. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen. En Hij zei tegen 

hen: Let op wat u hoort. Met de maat waarmee u meet, zal er bij u gemeten 

worden, en aan u die hoort, zal er meer bij gegeven worden. Want wie heeft, 

aan hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden 

zelfs wat hij heeft. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (3: 22 - 27) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 70: 6 

Maar ik ben ellendig en arm; o God, kom spoedig tot mij. U bent mijn Hulp en 

mijn Bevrijder. HEERE, wacht niet langer! Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 3: 22 – 27 

En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft 

Beëlzebul, en: Door de aanvoerder van de demonen drijft Hij de demonen uit. 

En Hij riep hen bij Zich en zei tegen hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan de 

satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat 

koninkrijk niet standhouden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan dat 

huis niet standhouden. En als de satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, 

kan hij niet standhouden, maar is dat zijn einde. Niemand kan het huis van een 

sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke bindt; en 

dan kan hij zijn huis leegroven.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de 

Filippenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

Fil 1: 1 - 11 

Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in 

Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen: genade zij u en 

vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, 

telkens wanneer ik aan u denk in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met 

blijdschap vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af 

tot nu toe. Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat 

voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht 

dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten 

van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en 

bevestiging van het Evangelie. Want God is mijn Getuige hoe vurig ik naar u 

allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik dat uw 

liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat 

u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot 

te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die 

door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.  
De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen.  
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 2: 7 – 11 

Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het 

begin hebt gehad; dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt 

gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in Hem en in u, want 

de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het 

licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder 

liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. 

Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en 

weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 19: 11 – 17 

En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat, 

als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam 

op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit 

hen weggingen. En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders 

waagden het de Naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze 

geesten hadden. Zij zeiden: Wij bezweren u bij Jezus, Die door Paulus gepredikt 

wordt. Het waren zeven zonen van Sceva, een Joodse overpriester, die dit 

deden. Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet 

ik af, maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong 

op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij 

naakt en gewond uit dat huis vluchtten. En dit werd bij allen bekend, zowel bij 

de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen, 

en de Naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Markus (3: 28 – 35) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 16: 10, 11 

Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige 

ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van 

blijdschap is bij Uw aangezicht. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 3: 28 – 35 

Voorwaar, Ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden, 

en de lasteringen die zij ook maar uitgesproken zullen hebben; maar wie 

gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in 

eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. Want zij zeiden: 

Hij heeft een onreine geest. Nu kwamen dan Zijn broers en Zijn moeder; en 

terwijl zij buiten stonden, stuurden zij iemand naar Hem toe om Hem te 

roepen. En de menigte zat om Hem heen; en ze zeiden tegen Hem: Zie, Uw 

moeder en Uw broers daarbuiten zoeken U. En Hij antwoordde hun en zei: Wie 

is Mijn moeder, of wie zijn Mijn broers? En terwijl Hij rondom Zich keek naar 

hen die om Hem heen zaten, zei Hij: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders; want 

wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 
 

$$$ 
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De Zesentwintigste dag van de maand Toet 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (14: 3 - 9) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 9: 12, 15 

Zing psalmen voor de HEERE, Die te Sion woont, verkondig onder de volken 

Zijn daden. Dan zal ik al Uw loffelijke daden vertellen in de poorten van de 

dochter van Sion. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 14: 3 – 9 

En toen Hij in Bethanië was, in het huis van Simon de melaatse, kwam er, toen 

Hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare narduszalf 

en nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit op Zijn hoofd. En er 

waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden: Waartoe 

diende deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan driehonderd 

penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden; en zij vielen 

scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei: Laat haar met rust. Waarom valt u haar 

lastig? Zij heeft een goed werk aan Mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij 

u en wanneer u wilt, kunt u hun weldoen, maar Mij hebt u niet altijd. Zij heeft 

gedaan wat zij kon; zij heeft van tevoren Mijn lichaam gezalfd voor de 

begrafenis. Voorwaar, Ik zeg u: Overal waar dit Evangelie gepredikt zal worden 

in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij 

gedaan heeft. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (12: 41 – 44) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 102: 20, 21, 22 

De HEERE heeft uit de hemel op de aarde neergekeken, om het gekerm van de 

gevangenen te horen. zodat men van de Naam van de HEERE zal vertellen te 

Sion en Zijn lof in Jeruzalem. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 12: 41 – 44 

En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag Hij hoe de menigte 

geld in de schatkist wierp; en veel rijken wierpen er veel in. En er kwam één 

arme weduwe, die er twee kleine munten in wierp, dat is een kwadrant. En toen 

Hij Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u 

dat deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan allen die iets in de 

schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed erin 

geworpen; maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had, erin geworpen, 

heel haar levensonderhoud.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 1: 1 – 17  

Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, 

afgezonderd tot het Evangelie van God, dat Hij tevoren beloofd had door Zijn 

profeten, in de heilige Schriften, ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees 

betreft geboren is uit het geslacht van David. Wat de Geest van heiliging betreft, 

is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de 

doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Door Hem hebben wij genade en 

het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, 
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ter wille van Zijn Naam, waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. 

Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen: genade zij 

u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Allereerst nu 

dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele 

wereld wordt verkondigd. Want God, Die ik in mijn geest dien in het Evangelie 

van Zijn Zoon, is mijn Getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds 

weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijk, door de wil van God eens een 

goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik 

verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten 

delen, waardoor u versterkt zou worden, dat is te zeggen, om in uw midden 

samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat 

van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls 

het voornemen had naar u toe te komen om ook onder u enige vrucht te hebben, 

zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta 

in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is 

wat in mij is, gewillig om ook u die in Rome bent, het Evangelie te verkondigen. 

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht 

van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de 

Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot 

geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 1: 1 – 18 

Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 

twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd! Acht het enkel 

vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want 

u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die 

volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel 

oprecht, en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, 

laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen 

verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om 

vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de 

zee, die door de wind voortgestuwd en open neergeworpen wordt. Want zo 
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iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een 

dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die 

nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat, en de rijke in zijn nederige staat, 

want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan. Want de zon is opgegaan met 

haar hitte en heeft het gras doen verdorren, ook is zijn bloem afgevallen en is 

de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn 

wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij 

beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere 

beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. Laat niemand zeggen, als hij 

verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht 

worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt 

verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, 

wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde 

volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders! Elke goede 

gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der 

lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. 

Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de 

waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden 

zijn.  Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De 

wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet 

blijft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 7: 2 – 7 

De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham, toen hij nog in 

Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde, en Hij zei tegen hem: Ga uit 

uw land en uit uw familie en kom naar een land dat Ik u wijzen zal. Toen ging 

hij uit het land van de Chaldeeën en ging in Haran wonen. En daarvandaan 

bracht Hij, nadat zijn vader gestorven was, hem over naar dit land, waar u nu 

in woont. Maar Hij gaf hem daarin geen erfdeel, zelfs geen voetstap; en Hij 

beloofde hem, toen hij nog geen kind had, dat Hij dat land aan hem en na hem 

aan zijn nageslacht in bezit geven zou. En zo sprak God uit dat zijn nageslacht 

bijwoner zou zijn in een vreemd land en dat ze hen tot slaven zouden maken en 

slecht zouden behandelen, vierhonderd jaar lang. En het volk dat zij zullen 
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dienen, zal Ik oordelen, sprak God; en daarna zullen zij uittrekken en Mij 

dienen op deze plaats. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (1: 1 – 25) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 102: 14, 17, 18 

Ú zult opstaan, U zult Zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig 

te zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen, wanneer de HEERE Sion heeft 

opgebouwd, in Zijn heerlijkheid verschenen is. Zich gewend heeft tot het gebed 

van de allerarmsten. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 1: 1 – 25 

Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de 

dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die van het begin af 

ooggetuigen en dienaren van het Woord zijn geweest, aan ons overgeleverd 

hebben, heeft het ook mij goedgedacht, na alles van voren af aan nauwkeurig 

onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte 

Theofilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. 

In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de 

afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot 

de dochters van Aäron en haar naam was Elizabet. Zij waren beiden 

rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en 

verordeningen van de Heere. En zij hadden geen kind, omdat Elizabet 

onvruchtbaar was en zij beiden op hoge leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het 

priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, 

gebeurde het dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting 

werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer 

te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het 

uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die 
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aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, 

raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem: 

Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw 

Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal 

blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte 

verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterkedrank 

zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld 

worden, en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God. En 

hij zal voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de 

vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de 

bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk 

gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel: Hoe zal ik dat weten? Want 

ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde 

en zei tegen hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om 

tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet 

kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn 

woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk 

stond te wachten op Zacharias; en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de 

tempel bleef. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Zij 

begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe 

en bleef stom. En het gebeurde, toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij 

waren, dat hij naar zijn huis ging; en na die dagen werd zijn vrouw Elizabet 

zwanger. En zij verborg zich vijf maanden en zei: Zo heeft de Heere voor mij 

gedaan in de dagen waarin Hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder 

de mensen weg te nemen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 
 

$$$ 
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De Twaalfde dag VAN DE MAAND Baba 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (9: 9 – 13) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 22: 23, 24 

Ik zal Uw Naam mijn broeders vertellen, in het midden van de gemeente zal ik 

U loven. U die de HEERE vreest, loof Hem; alle nakomelingen van Jakob, 

vereer Hem. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 9: 9 – 13 

En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Mattheüs 

heette; en Hij zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem. En het 

gebeurde, toen Hij in het huis van Mattheüs aanlag, zie, veel tollenaars en 

zondaars kwamen en lagen met Jezus en Zijn discipelen aan. En toen de 

Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester 

met de tollenaars en zondaars? Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie 

gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer 

wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet 

gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (2: 13 - 17) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 40: 10, 11 

Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, 

mijn lippen belet ik niet. Ú, HEERE, weet het! Uw gerechtigheid verberg ik niet 

diep in mijn hart. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 2: 13 – 17 

En Hij vertrok weer naar de zee; en heel de menigte kwam naar Hem toe, en 

Hij onderwees hen. En Hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeüs, in het 

tolhuis zitten en zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem. En 

het gebeurde, toen Hij in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars en zondaars 

met Jezus en Zijn discipelen aanlagen; want zij waren met velen en waren Hem 

gevolgd. En toen de schriftgeleerden en de Farizeeën Hem zagen eten met de 

tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt 

Hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: 

Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet 

gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Efeze, zijn 

zegen zij met ons. 
 

Ef 4: 11 – 19  

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer 

anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de 

heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het 

lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en 

van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de 

grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer 

zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke 

wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling 

te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles 

toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit 

wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die 

ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. 

Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dit zeg 

ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere 

heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het 

verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in 

hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn 

geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te 

bedrijven. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 1: 3 – 12 

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, 

overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot 

een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een 

onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen 

bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door 

het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de 

laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het 

nodig is bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw 

geloof die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur 

beproefd wordt mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de 

openbaring van Jezus Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem 

toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een 

onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, 

namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten, 

die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en 

gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, 

Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus 

komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat 

zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door 

hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit 

de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 5: 12 – 18 

En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen 

onder het volk; en zij waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. 

En van de anderen durfde niemand zich daar bij hen aan te sluiten, maar het volk 
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had grote achting voor hen. En er werden er steeds meer toegevoegd die in de 

Heere geloofden, menigten van zowel mannen als vrouwen, zodat zij de zieken 

naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en ligmatten legden, opdat, 

wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou 

kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk 

naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld 

werden, en zij werden allen genezen. Maar de hogepriester stond op, en allen die 

bij hem waren (dit was de sekte van de Sadduceeën) en zij werden vervuld met 

afgunst. En zij sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de 

openbare gevangenis.  Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, 

neemt toe in kracht en slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (5: 27 – 32) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 68: 12, 13 

De Heere gaf stof tot spreken; de boodschapsters van goede tijding vormden 

een groot leger. De koningen van de legermachten vluchtten weg, zij vluchtten 

weg; maar zij die thuis bleef, deelde de buit uit. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 5: 27 – 32 

En hierna ging Hij weg, en Hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in 

het tolhuis zitten en Hij zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op, liet alles 

achter en volgde Hem. En Levi bereidde voor Hem een grote maaltijd in zijn 

huis en er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hen 

aanlagen. En hun schriftgeleerden en de Farizeeën morden tegen Zijn 

discipelen en zeiden: Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar 

Jezus antwoordde en zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, 

maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te 

roepen, maar zondaars.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

$$$ 
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de Veertiende DAG VAN DE MAAND baba 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (10: 1 – 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 68: 36, 4 

O God, U bent ontzagwekkend vanuit Uw heiligdommen; de God van Israël, 

Hij geeft het volk kracht en sterkte. Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij 

springen op van vreugde voor Gods aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 10: 1 – 20 

Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee 

voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. Hij zei 

dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom 

tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. Ga heen, zie, 

Ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Neem geen beurs, geen 

reiszak en geen sandalen mee, en groet niemand onderweg. En welk huis u ook 

maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! En als daar een zoon van vrede 

is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren. Blijf 

in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is 

zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis. En welke stad u 

ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt, genees de 

zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u 

gekomen. Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga 

naar buiten, de straat op, en zeg: Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, 

schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u 

is gekomen. Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan 

voor die stad. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon 

de krachten gebeurd waren, die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij 

zich allang, in zak en as gezeten, bekeerd hebben. Maar het zal voor Tyrus en 

Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan voor u. En u, Kapernaüm, die tot 
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de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Wie naar 

u luistert, die luistert naar Mij; wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij 

verwerpt, die verwerpt Hem Die Mij gezonden heeft. De zeventig zijn 

teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw 

Naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem 

uit de hemel vallen Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te 

trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade 

toebrengen. Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen 

zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Johannes (1: 44 – 52) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 145: 10, 11, 12 

Uw gunstelingen zullen U danken. Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk 

in herinnering roepen en van Uw macht spreken, om de mensenkinderen Zijn 

machtige daden bekend te maken. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 1: 44 – 52 

De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en Hij vond Filippus en zei 

tegen hem: Volg Mij. Filippus nu kwam uit Bethsaïda, uit de stad van Andreas 

en Petrus. Filippus vond Nathanaël en zei tegen hem: Wij hebben Hem 

gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, 

namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. En Nathanaël zei tegen hem: 

Kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: Kom en zie. Jezus 

zag Nathanaël naar Zich toe komen en zei over hem: Zie, werkelijk een Israëliet 

in wie geen bedrog is. Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar kent U mij? Jezus 

antwoordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de 

vijgenboom was, zag Ik u. Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U 

bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël. Jezus antwoordde en zei 

tegen hem: Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft 
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u. U zult grotere dingen zien dan deze. En Hij zei tegen hem: Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen 

van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan Titus, zijn 

zegen zij met ons. 
 

Tit 2: 11 – 3: 7 

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert 

ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze 

tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl 

wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote 

God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, 

opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen 

volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig 

en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Herinner hen eraan 

dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun 

gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn, dat zij niemand 

belasteren, niet strijdlustig zijn maar welwillend, en alle zachtmoedigheid 

bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, 

ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, 

levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de 

goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen 

verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van 

rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn 

barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door 

de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus 

Christus, onze Zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, 

erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 5: 5 – 12 

Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon 

van God is? Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet 

door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die 

getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de 

hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie 

zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie 

zijn één. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van 

God is groter; want dit is het getuigenis van God dat Hij van Zijn Zoon getuigd 

heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God 

niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het 

getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, 

namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn 

Zoon.  Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De 

wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet 

blijft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 8: 26 – 39 

En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het 

zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij 

stond op en vertrok; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer 

van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist 

beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug, en hij 

zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de Geest zei tegen Filippus: Ga 

ernaartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem 

de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: Hoe zou 

ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de 

wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las, 

was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam 

stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. In Zijn 
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vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn geslacht vertellen? 

Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer 

antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over 

zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande 

van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg 

waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat 

verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als u met heel uw hart 

gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus 

de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in 

het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen zij uit 

het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de 

kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (3: 1 - 21) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 
Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 32: 1, 2 

Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. 

Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens 

geest geen bedrog is. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 3: 1 – 21 

En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van 

de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten 

dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen 

die U doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij 

het Koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens 

geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de 

schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: 
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Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en 

Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees 

geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet 

dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. De wind waait 

waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt 

en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. 

Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren? 

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze 

dingen niet? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en 

getuigen van wat Wij gezien hebben, en toch neemt u Ons getuigenis niet aan. 

Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik 

hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij 

Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel 

is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des 

mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, 

maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren 

gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door 

Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar 

wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van 

de eniggeboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld 

gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, 

want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en 

komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie 

de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat 

zij in God gedaan zijn. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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De Tweeëntwintigste dag VAN DE MAAND baba 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (9: 1 - 6) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 105: 1, 2, 3 

Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de 

volken. Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem, spreek aandachtig van al Zijn 

wonderen. Beroem u in Zijn heilige Naam. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 9: 1 – 6 

Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle 

demonen, en om ziekten te genezen, en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk 

van God te prediken en de zieken te genezen. En Hij zei tegen hen: Neem niets 

mee voor onderweg: geen staf, geen reiszak, geen brood, geen geld. Ook mag 

niemand van u twee stel onderkleren bij zich hebben. En welk huis u ook zult 

binnengaan, blijf daar en vertrek vandaaruit. En als ze u niet zullen ontvangen, 

vertrek dan uit die stad en schud ook het stof af van uw voeten, tot een 

getuigenis tegen hen. Zij vertrokken en reisden door alle dorpen, en zij 

verkondigden het Evangelie en genazen overal de zieken.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 
 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (17: 5 - 10) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 68: 25, 27 

O God, zij hebben Uw intocht gezien. Loof God in de samenkomsten, loof de 

Heere, u die voortkomt uit de bron van Israël. Halleluja.  
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 17: 5 – 10 

En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof. En de Heere 

zei: Als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom 

zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen. En 

wie van u die een slaaf heeft die ploegt of de kudde weidt, zal meteen, als hij 

van de akker komt, tegen hem zeggen: Kom maar en ga aanliggen? Zal hij 

echter niet tegen hem zeggen: tref voorbereidingen, zodat ik vanavond de 

maaltijd kan gebruiken, omgord u en bedien mij, totdat ik gegeten en 

gedronken heb, en eet en drinkt u daarna? Hij bedankt die slaaf toch zeker niet, 

omdat hij gedaan heeft wat hem opgedragen was? Ik meen van niet. Zo moet 

ook u, wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen: Wij zijn onnutte 

slaven, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de 

Kolossenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

Kol 4: 2 – 18 

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid 

meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van 

het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden 

ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. 

Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat 

uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe 

u iedereen moet antwoorden. Al mijn omstandigheden zal Tychikus, de geliefde 

broeder, trouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, u bekendmaken. 

Hem heb ik met dit doel naar u toe gestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou 

kennen en uw hart zou bemoedigen, met Onesimus, de trouwe en geliefde 

broeder, die er een van u is; zij zullen u alles bekendmaken wat hier gebeurt. 

Aristarchus, mijn medegevangene, groet u, en Markus, de neef van Barnabas, 

over wie u opdrachten ontvangen hebt als hij bij u komt, ontvang hem dan en 

Jezus, die Justus genoemd wordt. Zij zijn de enigen van de besnijdenis die mijn 
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medearbeiders zijn in het Koninkrijk van God; zij zijn mij ook een vertroosting 

geweest. Epafras groet u, die er een van u is, een dienstknecht van Christus, die 

altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u, volmaakt en volkomen, vaststaat in 

heel de wil van God. Want ik getuig van hem dat hij een grote ijver heeft voor u 

en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor hen die in Hiërapolis zijn. Lukas, 

de arts, de geliefde, groet u, en Demas. Groet de broeders die in Laodicea zijn, 

en Nymfas en de gemeente in zijn huis. En wanneer deze brief door u gelezen 

zal zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van de Laodicenzen gelezen 

wordt, en dat ook u die uit Laodicea leest. En zeg tegen Archippus: Let op de 

bediening die u aangenomen hebt in de Heere, dat u die vervult. Een 

eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn gevangenschap. De genade 

zij met u. Amen.  De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 3: 15 – 22 

En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van 

de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, 

opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij 

beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. 

Want het is beter te lijden als God dat wil terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad 

doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die 

rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. 

Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, 

door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt 

heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn 

geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd 

werd, waarin weinige dat is acht mensen behouden werden door het water 

heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een 

verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed 

geweten, door de opstanding van Jezus Christus, Die aan de rechterhand van 

God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem 

onderworpen zijn.  Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld 

zijn. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God 

doet blijft in eeuwigheid. Amen.  
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 1: 1 – 14 

Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is 

te doen én te onderwijzen, tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij 

door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten had 

gegeven. Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen 

vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij 

door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God 

betreffen. En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit 

Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, 

die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar 

u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan 

die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël 

het Koninkrijk weer herstellen? En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de 

tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 

maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; 

en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria 

en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij 

opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En 

toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, 

zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese 

mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van 

u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem 

naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de 

berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een 

sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij 

naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en 

Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon 

van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus. Dezen bleven 

allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, 

de moeder van Jezus, en met Zijn broers. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (10: 1 – 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 96: 2, 3 

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van 

dag tot dag. Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer, onder alle volken van 

Zijn wonderen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 10: 1 – 20 

Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee 

voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. Hij zei 

dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom 

tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. Ga heen, zie, 

Ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Neem geen beurs, geen 

reiszak en geen sandalen mee, en groet niemand onderweg. En welk huis u ook 

maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! En als daar een zoon van vrede 

is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren. Blijf 

in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is 

zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis. En welke stad u 

ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt, genees de 

zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u 

gekomen. Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga 

naar buiten, de straat op, en zeg: Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, 

schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u 

is gekomen. Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan 

voor die stad. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon 

de krachten gebeurd waren, die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij 

zich allang, in zak en as gezeten, bekeerd hebben. Maar het zal voor Tyrus en 

Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan voor u. En u, Kapernaüm, die tot 

de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Wie naar 

u luistert, die luistert naar Mij; wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij 

verwerpt, die verwerpt Hem Die Mij gezonden heeft. De zeventig zijn 

teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw 
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Naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem 

uit de hemel vallen. Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te 

trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade 

toebrengen. Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen 

zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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De Zevenentwintigste dag VAN DE MAAND baba 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (25: 14 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 112: 1, 2 

Welzalig de man die de HEERE vreest, die grote vreugde vindt in Zijn geboden. 

Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde, het geslacht van de oprechten zal 

gezegend worden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 25: 14 – 23 

Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich 

riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de één gaf hij vijf talenten, 

aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij 

reisde meteen weg. Hij die de vijf talenten ontvangen had, ging weg en 

handelde daarmee en hij verdiende vijf andere talenten erbij. Evenzo verdiende 

degene die de twee talenten ontvangen had, er nog twee bij. Maar hij die het 

ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld 

van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield 

afrekening met hen. En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en 

bracht nog vijf talenten bij hem, en hij zei: Heer, vijf talenten hebt u mij 

gegeven; zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen 

hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, 

over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. En degene die de 

twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei: Heer, twee 

talenten hebt u mij gegeven, zie, twee andere talenten heb ik aan winst 

gemaakt. Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over 

weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde 

van uw heer. 
Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (6: 17 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 132: 1, 2, 16, 10 

HEERE, denk aan David, aan al zijn lijden, hoe hij de HEERE gezworen heeft, 

de Machtige Jakobs deze gelofte deed. Haar priesters zal Ik kleden met heil, 

haar gunstelingen zullen uitbundig juichen, omwille van David, Uw dienaar. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 6: 17 – 23 

En toen Hij met hen afgedaald was, bleef Hij staan op een vlakke plaats en met 

Hem een menigte van Zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel 

Judea en Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon, die gekomen waren 

om Hem te horen en om van hun ziekten genezen te worden, ook zij die gekweld 

werden door onreine geesten; en zij werden genezen. En heel de menigte 

probeerde Hem aan te raken, want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze 

allen. En toen Hij Zijn ogen opgeslagen had naar Zijn discipelen, zei Hij: Zalig 

bent u, armen, want van u is het Koninkrijk van God. Zalig bent u die nu honger 

hebt, want u zult verzadigd worden. Zalig bent u die nu huilt, want u zult 

lachen. Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en 

u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. 

Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de 

hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons.  
 

Heb 11: 17 – 31 

Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, 

Izak geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene 

geofferd. Tegen hem was gezegd: Dat van Izak zal uw nageslacht genoemd 

worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de 

doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Door het 

geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezau gezegend, met betrekking tot 

toekomstige dingen. Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder van de 

zonen van Jozef gezegend en hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde 

op het uiteinde van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding 

gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in 

verband met zijn gebeente. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 

drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel 

bijzonder kindje was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. 

Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon 

van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het 

volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van 

de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom 

dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof 

heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. 

Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare. Door het geloof heeft hij 

het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van 

de eerstgeborenen hen niet zou treffen. Door het geloof zijn zij door de Rode 

Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te 

doen, zijn ze verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, 

nadat ze tot zeven dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is 

Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de 

verkenners met vrede had ontvangen. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 1: 12 – 21 

Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal 

hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die 

Hem liefhebben. Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door 

God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf 

verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen 

begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht 

is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal 

niet, mijn geliefde broeders! Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van 

boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of 

schaduw van omkeer. Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het 

Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn 

schepselen zouden zijn. Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet 

haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn 

van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Leg daarom 

af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid 

het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 19: 11 – 20 

En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat, 

als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam 

op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit 

hen weggingen. En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders 

waagden het de Naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze 

geesten hadden. Zij zeiden: Wij bezweren u bij Jezus, Die door Paulus gepredikt 

wordt. Het waren zeven zonen van Sceva, een Joodse overpriester, die dit 

deden. Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet 
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ik af, maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong 

op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij 

naakt en gewond uit dat huis vluchtten. En dit werd bij allen bekend, zowel bij 

de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen, 

en de Naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen die 

geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van 

hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en 

verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde 

ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken. Zo nam het Woord van de 

Heere met kracht toe en werd steeds sterker. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (4: 23 – 5: 16) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 1: 1 

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat 

op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 4: 23 – 5: 16 

En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte 

het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder 

het volk. En het gerucht over Hem verspreidde zich over heel Syrië; en zij 

brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en 

pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken 

en verlamden; en Hij genas hen. En grote menigten volgden Hem, uit Galilea 

en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea, en van over de Jordaan. Toen Jezus de 

menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn 

discipelen bij Hem. En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: Zalig 

zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn 

zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, 
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want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de 

gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, 

want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van 

hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods 

kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de 

gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als 

men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, 

omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, 

want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn. U bent het 

zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het 

gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door 

de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die 

boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp 

aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor 

allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw 

goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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De Achtste dag VAN DE MAAND Hatoer 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (8: 34 – 9: 1) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 68: 17, 18 

De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontelbare duizenden. Ja, 

de HEERE zal er voor altijd wonen. De Heere is bij hen, een Sinaï in heiligheid.  

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen.  
 

Mar 8: 34 – 9: 1 

En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen 

hen: Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen 

en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; 

maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal 

het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en 

aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? 

Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit 

overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook 

schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de 

heilige engelen. En Hij zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er sommigen zijn 

van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij gezien zullen 

hebben dat het Koninkrijk van God met kracht gekomen is. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (12: 26 – 36) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 33: 6, 9 

Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn 

mond heel hun legermacht. Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het 

staat er. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 12: 26 – 36 

Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn 

dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is Mijn ziel in 

beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur! Maar hierom ben 

Ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk Uw Naam! Er kwam dan een stem uit 

de hemel: En Ik heb Hem verheerlijkt en Ik zal Hem opnieuw verheerlijken. De 

menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest 

was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken. Jezus antwoordde 

en zei: Niet voor Mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nu wordt het oordeel 

over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen 

worden. En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken. 

(En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou sterven.) De menigte 

antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in 

eeuwigheid blijft. En hoe kunt U dan zeggen dat de Zoon des mensen verhoogd 

moet worden? Wie is die Zoon des mensen? Jezus dan zei tegen hen: Nog een 

korte tijd is het licht bij u; wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u 

niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. 

Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag 

zijn.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 12: 21 – 13: 2 

Want Mozes zei: Ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Maar u bent genaderd 

tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem 

en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de 

gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot 

God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot 

volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, 

Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan 

dat van Abel. Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. Want als zij 

niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God 

deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem 

Die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het 

wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet 

alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de 

verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt 

zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, 

omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden 

en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. 

Want onze God is een verterend vuur. Laat de broederliefde blijven. Vergeet de 

gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen 

onderdak geboden. 
De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen.  
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 3: 15 – 22 

En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van 

de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, 

opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij 

beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. 

Want het is beter te lijden als God dat wil terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad 

doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die 

rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. 

Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, 

door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt 

heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn 

geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd 

werd, waarin weinige dat is acht mensen behouden werden door het water 

heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een 

verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed 

geweten, door de opstanding van Jezus Christus, Die aan de rechterhand van 

God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem 

onderworpen zijn. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 11: 2 – 14 

En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis 

waren, hem en zeiden: U bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn, 

en u hebt met hen gegeten. Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te 

zetten en zei: Ik was in de stad Joppe aan het bidden en zag in geestvervoering 

een visioen: een bepaald voorwerp daalde neer, dat leek op een groot linnen 

laken, dat aan de vier hoeken neergelaten werd uit de hemel, en het kwam tot 

dicht bij mij. En toen ik hierop mijn ogen gericht hield en het aandachtig 
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bekeek, zag ik de viervoetige dieren van de aarde, en de wilde en de kruipende 

dieren, en de vogels in de lucht. En ik hoorde een stem, die tegen mij zei: Sta 

op, Petrus, slacht en eet. Maar ik zei: Beslist niet, Heere, want nooit is er iets 

wat onheilig of onrein is, mijn mond binnengegaan. Maar de stem antwoordde 

mij voor de tweede keer uit de hemel: Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor 

onheilig houden. Dit gebeurde tot driemaal toe; en alles werd weer opgetrokken 

in de hemel. En zie, ogenblikkelijk daarna stonden er drie mannen, die vanuit 

Caesarea naar mij toe gestuurd waren, voor het huis waarin ik was. En de Geest 

zei tegen mij dat ik met hen mee moest gaan en niet moest twijfelen. En met 

mij gingen ook deze zes broeders mee en wij zijn het huis van de man 

binnengegaan. En hij berichtte ons hoe hij een engel gezien had, die in zijn huis 

stond en tegen hem zei: Stuur mannen naar Joppe en ontbied Simon die ook 

Petrus genoemd wordt. Die zal woorden tot u spreken waardoor u zalig zult 

worden en heel uw huis. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (1: 44 - 52) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 80: 2, 3, 4 

U, Die troont tussen de cherubs, verschijn blinkend! Wek Uw macht op voor de 

ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse en kom ons verlossen. O God, breng 

ons terug. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 1: 44 – 52 

De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en Hij vond Filippus en zei 

tegen hem: Volg Mij. Filippus nu kwam uit Bethsaïda, uit de stad van Andreas 

en Petrus. Filippus vond Nathanaël en zei tegen hem: Wij hebben Hem 

gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, 

namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. En Nathanaël zei tegen hem: 

Kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: Kom en zie. Jezus 
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zag Nathanaël naar Zich toe komen en zei over hem: Zie, werkelijk een Israëliet 

in wie geen bedrog is. Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar kent U mij? Jezus 

antwoordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de 

vijgenboom was, zag Ik u. Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U 

bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël. Jezus antwoordde en zei 

tegen hem: Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft 

u. U zult grotere dingen zien dan deze. En Hij zei tegen hem: Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen 

van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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De Negende dag VAN DE MAAND hatoer 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (25: 14 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 32: 11, 6 

Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen, zing vrolijk, alle 

oprechten van hart! Daarom zal iedere heilige tot U bidden ten tijde dat U Zich 

laat vinden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 25: 14 – 23 

Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich 

riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de één gaf hij vijf talenten, 

aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij 

reisde meteen weg. Hij die de vijf talenten ontvangen had, ging weg en 

handelde daarmee en hij verdiende vijf andere talenten erbij. Evenzo verdiende 

degene die de twee talenten ontvangen had, er nog twee bij. Maar hij die het 

ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld 

van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield 

afrekening met hen. En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en 

bracht nog vijf talenten bij hem, en hij zei: Heer, vijf talenten hebt u mij 

gegeven; zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen 

hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, 

over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. En degene die de 

twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei: Heer, twee 

talenten hebt u mij gegeven, zie, twee andere talenten heb ik aan winst 

gemaakt. Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over 

weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde 

van uw heer.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (6: 17 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 112: 1, 2 

Welzalig de man die de HEERE vreest, die grote vreugde vindt in Zijn geboden. 

Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde, het geslacht van de oprechten zal 

gezegend worden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 6: 17 – 23 

En toen Hij met hen afgedaald was, bleef Hij staan op een vlakke plaats en met 

Hem een menigte van Zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel 

Judea en Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon, die gekomen waren 

om Hem te horen en om van hun ziekten genezen te worden, ook zij die gekweld 

werden door onreine geesten; en zij werden genezen. En heel de menigte 

probeerde Hem aan te raken, want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze 

allen. En toen Hij Zijn ogen opgeslagen had naar Zijn discipelen, zei Hij: Zalig 

bent u, armen, want van u is het Koninkrijk van God. Zalig bent u die nu honger 

hebt, want u zult verzadigd worden. Zalig bent u die nu huilt, want u zult 

lachen. Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en 

u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. 

Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de 

hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 4: 13 - 5: 5 

Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan dat 

hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het 

geloof. Immers, als zij die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, is het geloof zonder 

inhoud geworden en is de belofte tenietgedaan. De wet brengt immers toorn 

teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het uit het 

geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn 

voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor 

dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen, zoals 

geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij 

tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend 

maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn. En hij heeft tegen alles in 

gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, 

overeenkomstig wat gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in 

het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was 

hij was ongeveer honderd jaar oud en dat ook de moederschoot van Sara 

verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door 

ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was 

er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. 

Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter 

wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van 

ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in Hem 

Die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, Die om onze overtredingen 

is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging. Wij dan, 

gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus 

Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot 

deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van 

God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij 

weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding 

ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de 

liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons 

gegeven is.   De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen.  
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 1: 3 – 12 

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, 

overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot 

een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een 

onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen 

bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door 

het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de 

laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als 

het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw 

geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur 

beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de 

openbaring van Jezus Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem 

toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een 

onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, 

namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten, 

die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en 

gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, 

Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus 

komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat 

zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door 

hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit 

de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 11: 15 – 24 

En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het 

begin. En ik herinnerde mij het woord van de Heere, hoe Hij zei: Johannes 

doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Als 

God dan aan hen dezelfde gave gegeven heeft als aan ons die in de Heere Jezus 

Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij machte zou zijn God tegen te 

houden? En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld, en zij verheerlijkten 

God en zeiden: Zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die 

tot het leven leidt. Zij nu die, door de verdrukking die in verband met Stefanus 

plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, 

Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het Woord spraken dan alleen 

tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit 

Cyrene die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de 

Griekssprekenden en de Heere Jezus verkondigden. En de hand van de Heere 

was met hen en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het 

gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was, ter ore; en zij 

zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij 

daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij 

hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij 

was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof; en er werd een 

grote menigte aan de Heere toegevoegd. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (16: 13 - 19) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 19: 5, 132: 9 

Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van 

de wereld. Laat Uw priesters bekleed worden met gerechtigheid, laat Uw 

gunstelingen juichen, omwille van David, Uw dienaar. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 16: 13 – 19 

Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn 

discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden: 

Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of 

een van de profeten. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon 

Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En 

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees 

en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen 

is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente 

bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En Ik zal u de 

sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal 

in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen 

ontbonden zijn.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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De Twaalfde dag VAN DE MAAND Hatoer 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (13: 44 - 52) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 148: 1, 2 

Loof de HEERE vanuit de hemel, loof Hem in de hoogste plaatsen. Loof Hem, 

al Zijn engelen, loof Hem, al Zijn legermachten. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 13: 44 – 52 

Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, 

die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en 

verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker. Ook is het Koninkrijk der 

hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van 

grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij 

kocht hem. Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen 

in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, 

trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen 

in vaten, maar de slechte gooien zij weg. Zo zal het bij de voleinding van de 

wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de 

rechtvaardigen afzonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal 

gejammer zijn en tandengeknars. Jezus zei tegen hen: Hebt u dit alles 

begrepen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere. Hij zei tegen hen: Daarom, iedere 

schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een 

heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (15: 3 - 10) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 104: 4, 3 

Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten, Zijn dienaren tot vlammend 

vuur. Hij maakt van de wolken Zijn wagen, wandelt op de vleugels van de wind. 

Halleluja. 

 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 

 
Luk 15: 3 – 10 

En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: Welk mens onder u die honderd 

schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de 

woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het 

gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij 

thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij 

met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u dat er 

evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer 

dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben. 

Of welke vrouw, die tien penningen heeft en één penning verliest, steekt niet 

een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij die vindt? En als 

zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en 

zegt: Wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. 

Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich 

bekeert.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

  



De Twaalfde dag van de maand Hatoer 

 

 

 

518 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 1: 1 - 2: 4 

Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken 

had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de 

Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld 

gemaakt heeft. Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van 

Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, 

nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, 

Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. Hij is 

zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel 

ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de 

engelen heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En 

verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon 

zijn? En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt 

Hij: En laten alle engelen van God Hem aanbidden. En van de engelen zegt Hij 

weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn dienaren tot een 

vuurvlam, maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle 

eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt 

gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o 

God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen. En: In het begin hebt U, Heere, 

de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen. Die zullen 

vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, en als 

een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent 

Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft 

Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd 

heb als een voetbank voor Uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die 

uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? 

Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij 

niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken 

werd, al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige 

vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid 

veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd, en die aan ons 

is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede 
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getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven 

van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Judas, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jud 1: 1 –13 

Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jakobus, aan de 

geroepenen, die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus 

worden bewaard: mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u 

vermeerderd worden. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te 

schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te 

schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de 

heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot 

dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van 

onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze 

Heere Jezus Christus, verloochenen. Maar ik wil u eraan herinneren, u weet dit 

eens en voorgoed, dat de Heere, nadat Hij het volk uit het land Egypte verlost 

had, vervolgens hen die niet geloofden, te gronde heeft gericht. En de engelen 

die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen 

woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met 

eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het 

met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij 

hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar 

als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur 

ondergaan. Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun 

lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Michaël, de 

aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een 

woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering 

tegen hem uit te brengen, maar zei: Moge de Heere u bestraffen! Maar deze 

mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben, en met de dingen die zij, 

net als de redeloze dieren, van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te 

gronde. Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om 

loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken als van 

Korach omgekomen. Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdemaaltijden. 

Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Zij 



De Twaalfde dag van de maand Hatoer 

 

 

 

511 

zijn wolken zonder water, die door de winden heen en weer gedreven worden. 

Zij zijn als bomen in de late herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven en 

ontworteld. Zij zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden 

opschuimen, dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid 

bewaard wordt. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 10: 1 – 20 

En er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was, een hoofdman 

over honderd van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd, een vroom man, 

die met heel zijn huis God vreesde, veel liefdegaven aan het volk gaf en 

voortdurend tot God bad. Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het 

negende uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam, die 

tegen hem zei: Cornelius! En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer 

bevreesd, en hij zei: Wat is er, heer? En de engel zei tegen hem: Uw gebeden en 

uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. Stuur nu mannen 

naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is te gast 

bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u 

zeggen wat u moet doen. En toen de engel die tot Cornelius sprak, weggegaan 

was, riep hij twee van zijn huisslaven, en een vrome soldaat uit hen die steeds 

bij hem waren; en toen hij hun alles verteld had, stuurde hij hen naar Joppe. 

En de volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden, klom Petrus 

op het dak om te bidden, ongeveer op het zesde uur, en hij kreeg honger en 

wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereidden, raakte hij in 

geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe 

komen, dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken 

vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde, waarin zich al de 

viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en 

de vogels in de lucht. En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en 

eet! Maar Petrus zei: Beslist niet, Heere, want ik heb nooit iets gegeten wat 

onheilig of onrein is. En er kwam opnieuw, voor de tweede keer, een stem tot 

hem: Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden! En dit 
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gebeurde tot driemaal toe; en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. 

Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had, kon 

betekenen, zie, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren, 

bij de poort, nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden. En zij riepen 

iemand en vroegen of Simon, die ook Petrus genoemd wordt, daar te gast was. 

Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de Geest tegen hem: Zie, drie 

mannen zoeken u; sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel 

niet, want Ik heb hen gestuurd. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (13: 24 - 43) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 103: 20, 21 

Loof de HEERE, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord uitvoeren. Loof 

de HEERE, al Zijn legermachten, dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 13: 24 – 43 

Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen 

is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen 

sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. Toen 

het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. 

De slaven van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u 

niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij 

zei tegen hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem: 

Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei: Nee, opdat u 

bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf 

uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik 

tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om 



De Twaalfde dag van de maand Hatoer 

 

 

 

512 

het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Een andere 

gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan 

een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het 

kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de 

tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest 

komen maken in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen: Het 

Koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in drie 

maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was. Al deze dingen sprak 

Jezus tot de menigte door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen 

niet, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: 

Ik zal Mijn mond opendoen met gelijkenissen; Ik zal over dingen spreken die 

verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld. Toen Jezus de menigte 

had laten weggaan, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen bij Hem en 

zeiden: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde 

en zei tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen. De akker 

is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid 

zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de 

oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. Zoals dan het 

onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de 

voleinding van deze wereld: de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en 

zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de 

wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal 

gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de 

zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij 

horen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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De Vijftiende dag VAN DE MAAND Hatoer 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (10: 16 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 68: 36, 4 

O God, U bent ontzagwekkend vanuit Uw heiligdommen; de God van Israël, 

Hij geeft het volk kracht en sterkte. Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij 

springen op van vreugde voor Gods aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie: alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 10: 16 – 23 

Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als 

de slangen en oprecht als de duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen, 

want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun synagogen 

zullen zij u geselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden 

omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij 

u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal 

u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die 

spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt. De ene broer zal de 

andere broer overleveren om gedood te worden, en de vader het kind, en de 

kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. En u zult door allen 

gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, 

die zal zalig worden. Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de 

andere, want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden van Israël 

niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (13: 9 - 13) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 97: 11 , 12 

Licht is gezaaid voor de rechtvaardige en blijdschap voor de oprechten van hart. 

Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE; loof Hem ter gedachtenis aan Zijn 

heiligheid. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 13: 9 – 13 

Past u op uzelf; want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in de 

synagogen zult u geslagen worden; en u zult voor stadhouders en koningen 

geplaatst worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen. En het 

Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. En wanneer ze u zullen 

wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u 

spreken moet, en bedenk het niet; maar wat u op dat moment gegeven zal 

worden, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En 

de ene broer zal de andere overleveren tot de dood en de vader het kind; en de 

kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En u zult door 

allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie volharden zal tot het 

einde, die zal zalig worden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 12: 3 – 14 

Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich 

heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet 

tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de 

vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, 

acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem 

terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt 

iedere zoon die Hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als 

kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar 

als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u 

bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als 

opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer 

onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven? Want zij hebben ons wel 

voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons 

nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op 

het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar 

later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van 

gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën, 

en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet wordt 

ontwricht, maar veeleer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen, en de 

heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. 
De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 4: 12 – 19 

Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving 

dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar 

de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich 

ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u 
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smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de 

Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel 

gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u 

lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met 

de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen lijdt, laat 

hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu 

is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons 

begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam 

zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en 

de zondaar verschijnen? Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, 

hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen van 

het goede. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 7: 44 – 8: 1 

Bij onze vaderen in de woestijn was de tent van de getuigenis, zoals Hij Die tot 

Mozes sprak, hem had opgedragen deze te maken overeenkomstig de 

afbeelding die hij gezien had. Ook brachten onze vaderen die, nadat zij hem 

ontvangen hadden, met Jozua in het land dat de heidenen bezaten die God voor 

onze vaderen uit verdreven heeft. Zo bleef het tot de dagen van David toe, die 

genade vond in de ogen van God en verlangde een woonplaats te vinden voor 

de God van Jakob. Maar Salomo bouwde voor Hem een huis. De Allerhoogste 

woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet 

zegt: De hemel is voor Mij een troon en de aarde een voetbank voor Mijn 

voeten. Wat voor huis zult u dan voor Mij bouwen, zegt de Heere, of wat is de 

plaats van Mijn rust? Heeft Mijn hand niet al deze dingen gemaakt? 

Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de 

Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten 

hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst 

van de Rechtvaardige aankondigden, van Wie u nu verraders en moordenaars 

geworden bent. U, die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt 

die niet in acht genomen! Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van woede 
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en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield 

zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, 

staande aan de rechterhand van God. En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend 

en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen 

met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En 

zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem, en de getuigen legden hun kleren 

af aan de voeten van een jongeman, die Saulus heette. En zij stenigden 

Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. 

En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze 

zonde niet toe! En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. En Saulus stemde in 

met zijn dood. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 
 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (11: 53 - 12: 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 34: 20 , 21 

De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem. Hij 

bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 11: 53 - 12: 12 

Toen Hij deze dingen tegen hen zei, begonnen de schriftgeleerden en Farizeeën 

hevig tegen Hem tekeer te gaan en dwongen zij Hem Zich over veel dingen uit 

te spreken: zij spanden strikken voor Hem om iets uit Zijn mond op te vangen, 

opdat zij Hem zouden kunnen beschuldigen. Intussen, toen er een menigte van 

vele duizenden mensen bijeengekomen was, zodat zij elkaar bijna onder de voet 

liepen, begon Hij te spreken, allereerst tot Zijn discipelen: Wees op uw hoede 

voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dat is de huichelarij. Want er is niets 

bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet 

bekend zal worden. Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht 

gehoord worden en wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, 
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zal op de daken gepredikt worden. En Ik zeg u, Mijn vrienden: Wees niet 

bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. 

Maar Ik zal u laten zien voor Wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor 

Hem Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, Ik 

zeg u, wees bevreesd voor Hem! Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes 

verkocht? En niet een van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw 

hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven. En 

Ik zeg u: Ieder die Mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des 

mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie Mij verloochenen zal voor 

de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God. En ieder die 

enig woord spreken zal tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven 

worden, maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet 

vergeven worden. Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor 

de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter 

verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in 

dat uur leren wat u moet zeggen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

 

$$$ 
 

 

Dagen Hoofdindex 



De Zeventiende dag van de maand Hatoer 

 

 

 

519 

De Zeventiende dag van de maand Hatoer 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (4: 23 – 5: 16) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 132: 9, 10, 17, 18 

Laat Uw priesters bekleed worden met gerechtigheid, laat Uw gunstelingen 

juichen, omwille van David, Uw dienaar. Daar zal Ik voor mijn gezalfde een 

lamp gereedmaken, en op hem zal zijn diadeem schitteren. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 4: 23 – 5: 16 

En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte 

het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder 

het volk. En het gerucht over Hem verspreidde zich over heel Syrië; en zij 

brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en 

pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken 

en verlamden; en Hij genas hen. En grote menigten volgden Hem, uit Galilea 

en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea, en van over de Jordaan. Toen Jezus de 

menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn 

discipelen bij Hem. En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: Zalig 

zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn 

zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, 

want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de 

gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, 

want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van 

hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods 

kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de 

gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als 

men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, 

omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, 

want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn. U bent het 

zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het 
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gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door 

de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die 

boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp 

aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor 

allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw 

goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (6: 17 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 110: 4, 5, 7 

De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent 

Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan Uw 

rechterhand, daarom heft Hij Zijn hoofd omhoog. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 

 
Luk 6: 17 – 23 

En toen Hij met hen afgedaald was, bleef Hij staan op een vlakke plaats en met 

Hem een menigte van Zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel 

Judea en Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon, die gekomen waren 

om Hem te horen en om van hun ziekten genezen te worden, ook zij die gekweld 

werden door onreine geesten; en zij werden genezen. En heel de menigte 

probeerde Hem aan te raken, want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze 

allen. En toen Hij Zijn ogen opgeslagen had naar zijn discipelen, zei Hij: Zalig 

bent u, armen, want van u is het Koninkrijk van God. Zalig bent u die nu honger 

hebt, want u zult verzadigd worden. Zalig bent u die nu huilt, want u zult 

lachen. Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en 

u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. 

Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de 

hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan Timotheüs, 

zijn zegen zij met ons. 
 

2Tim 3: 10 - 4: 22 

Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, 

geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij 

overkomen zijn in Antiochië, in Ikonium en in Lystre. Wat heb ik al niet aan 

vervolgingen doorstaan, en uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook allen 

die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Maar 

slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en 

worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd 

bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige 

Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in 

Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om 

daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de 

rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk 

goed werk volkomen toegerust Ik bezweer u, ten overstaan van God en de 

Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning 

en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. 

Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal 

een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen 

zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen 

overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid 

afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Lijd 

verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten 

volle. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van 

mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop 

tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij 

weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige 

Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn 

verschijning hebben liefgehad. Beijver u om spoedig naar mij toe te komen, 

want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft 

liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Krescens naar Galatië, Titus 

naar Dalmatië. Alleen Lukas is bij mij. Haal Markus op en breng hem met u 

mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening. Maar 

Tychikus heb ik naar Efeze gestuurd. Breng, wanneer u komt, de reismantel 
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mee die ik in Troas bij Karpus achtergelaten heb, en de boeken, vooral de 

perkamenten. Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaad aangedaan. Moge 

de Heere hem vergelden naar zijn werken. Wees ook zelf voor hem op uw 

hoede, want hij is krachtig tegen onze woorden ingegaan. Bij mijn eerste 

verdediging was er niemand die mij bijstond, maar zij hebben mij allen 

verlaten. Moge het hun niet toegerekend worden. Maar de Heere heeft mij 

bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht 

zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de 

leeuw verlost. En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij 

verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot 

in alle eeuwigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila, en het huis van Onesiforus. 

Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten. 

Beijver u om voor de winter te komen. U groeten Eubulus, Pudens, Linus, 

Claudia en alle broeders. De Heere Jezus Christus zij met uw geest. De genade 

zij met u allen. Amen  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 5: 1 – 14 

De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het 

lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal 

worden: Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet 

gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als 

mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als 

mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de Opperherder 

verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. 

Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar 

onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de 

hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de 

krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen 

op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam; want uw 

tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij 

zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de 

wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd 

wordt. De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige 
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heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – 

toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de 

kracht in alle eeuwigheid. Amen. Met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik 

meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u 

aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is, waarin u staat. U 

groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Markus, mijn zoon. 

Groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus 

bent.  Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De 

wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet 

blijft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 20: 17 – 38 

Maar hij stuurde iemand uit Milete naar Efeze en liet de ouderlingen van de 

gemeente halen. En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: U weet 

hoe ik, van de eerste dag af dat ik in Asia aankwam, heel de tijd in uw midden 

geweest ben en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen, en 

onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden; 

hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te 

onderwijzen, in het openbaar en in de huizen, en ik heb zowel tegenover Joden 

als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus 

Christus. En nu, zie, ik reis, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, en ik 

weet niet wat ik daar zal tegenkomen, behalve dan dat de Heilige Geest van stad 

tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik 

maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor 

mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de 

bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het 

Evangelie van Gods genade. En nu, zie, ik weet dat u allen, bij wie ik 

rondgegaan ben en het Koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet 

meer zult zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het 

bloed van u allen, want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te 

verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de 

Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te 

weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. Want dit weet ik: dat na 

mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; 
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en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien 

om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom: wees waakzaam, en 

bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder 

tranen terecht te wijzen. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het 

woord van Zijn genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een 

erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemands zilver of goud of 

kleding verlangd. En u weet zelf dat deze handen dienst hebben gedaan om te 

voorzien in mijn behoeften, en voor hen die bij mij waren. Ik heb u in alles laten 

zien dat men, door zo te arbeiden, het moet opnemen voor de zwakken en de 

woorden van de Heere Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat Hij 

gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen. En toen hij dit gezegd 

had, knielde hij neer en bad met hen allen. En allen begonnen luid te huilen, 

vielen Paulus om de hals en kusten hem, zeer bedroefd, vooral om het woord 

dat hij gesproken had, namelijk dat zij zijn gezicht niet meer zouden zien. En 

zij deden hem uitgeleide naar het schip. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (10: 1 - 16) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 73: 23, 24, 28 

U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult 

U mij in heerlijkheid opnemen. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht 

bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE, om al Uw werken 

te vertellen in de poorten der dochter van Sion. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
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Joh 10: 1 – 16 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur 

binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. 

Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor 

hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn 

eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen 

schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen 

hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet 

volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden 

niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat 

datgene wat Hij tot hen sprak, betekende. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. Allen die vóór 

Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen 

geluisterd. Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij 

behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt 

alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, 

opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede Herder; de goede 

herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder 

is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de 

schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. 

En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen 

bekommert. Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de 

Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn 

leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die niet van deze 

schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen 

en het zal worden één kudde en één Herder. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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De Tweeëntwintigste dag van de maand Hatoer 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (10: 24 - 33) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 4: 4, 7, 8 

Weet toch: de HEERE heeft Zich een gunsteling afgezonderd; de HEERE hoort 

als ik tot Hem roep. Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE! U 

hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 10: 24 – 33 

De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer. Het 

moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en dat de 

slaaf wordt zoals zijn heer. Als ze de Heere van het huis Beëlzebul genoemd 

hebben, hoeveel te meer Zijn huisgenoten! Wees dus niet bevreesd voor hen, 

want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets 

verborgen wat niet bekend zal worden. Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in 

het licht; en wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. En wees niet 

bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar 

wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan 

richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En 

niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren 

van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te 

boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden 

voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Maar wie Mij verloochenen zal voor de 

mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (8: 34 - 9: 1) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 113: 1, 2 

Loof, dienaren van de HEERE, loof de Naam van de HEERE. De Naam van de 

HEERE zij geloofd, van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 8: 34 - 9: 1 

En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen 

hen: Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen 

en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; 

maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal 

het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en 

aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? 

Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit 

overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook 

schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de 

heilige engelen. En Hij zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er sommigen zijn 

van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij gezien zullen 

hebben dat het Koninkrijk van God met kracht gekomen is.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 8: 14 – 27 

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen 

van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot 

angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door 
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Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij 

kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: 

erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans 

met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Want ik ben 

ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 

heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen 

immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. 

Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar 

door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de 

schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen 

tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten 

dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood 

verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van 

de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de 

aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de 

hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, 

wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij 

niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de Geest 

onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het 

behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke 

verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de 

Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.  
De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 2: 11 – 17 

Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de 

vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel 

onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van 

kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God 

verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Onderwerp u 

dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning, als 

hoogste machthebber, hetzij aan de stadhouders, als mensen die door hem 

gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die 

goeddoen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het 
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onverstand van de dwaze mensen de mond snoert; als vrije mensen, maar niet 

alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als 

dienstknechten van God. Houd iedereen in ere; heb al uw broeders lief; vrees 

God; eer de koning. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 19: 11 – 20 

En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat, 

als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam 

op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit 

hen weggingen. En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders 

waagden het de Naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze 

geesten hadden. Zij zeiden: Wij bezweren u bij Jezus, Die door Paulus gepredikt 

wordt. Het waren zeven zonen van Sceva, een Joodse overpriester, die dit 

deden. Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet 

ik af, maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong 

op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij 

naakt en gewond uit dat huis vluchtten. En dit werd bij allen bekend, zowel bij 

de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen, 

en de Naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen die 

geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van 

hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en 

verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde 

ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken. Zo nam het Woord van de 

Heere met kracht toe en werd steeds sterker. 
Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (21: 12 - 19) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 66: 12, 13, 14 

Wij waren in het vuur en in het water gekomen, maar U hebt ons uitgeleid naar 

de overvloed. Ik zal met brandoffers Uw huis binnengaan; ik zal aan U mijn 

geloften nakomen, die mijn lippen hebben geuit. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 21: 12 – 19 

Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over 

te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en 

stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam. En dit zal u overkomen, 

opdat u zult getuigen. Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken 

hoe u zich moet verdedigen. Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw 

tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. En u zult ook door 

ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden, en zij zullen 

sommigen van u doden. En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat 

worden. Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan. Door uw 

volharding zult u uw leven verkrijgen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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De Vierentwintigste dag van de maand Hatoer 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (11: 25 - 30) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 97: 7, 8 

Buig u voor Hem neer, alle goden. Sion heeft het gehoord en zich verblijd, de 

dochters van Juda hebben zich verheugd vanwege Uw oordelen, HEERE. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 11: 25 – 30 

In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en 

van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, 

en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw 

welbehagen. Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand 

kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan 

wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast 

zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik 

zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want 

Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

  



De Vierentwintigste dag van de maand Hatoer 

 

 

 

532 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (12: 1 - 8) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 138: 1, 3, 2 

Ik zal U loven met heel mijn hart, op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord, in 

de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor U psalmen zingen, ik zal mij 

neerbuigen naar Uw heilig paleis. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 12: 1 – 8 

In die tijd ging Jezus op een sabbat door de korenvelden, en Zijn discipelen 

hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. Toen de Farizeeën dat 

zagen, zeiden zij tegen Hem: Zie, Uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd 

is te doen op de sabbat. Maar Hij zei tegen hen: Hebt u niet gelezen wat David 

deed toen hij honger had, en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God 

binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft, die hij niet mocht eten, 

evenmin als zij die bij hem waren, maar alleen de priesters? Of hebt u niet 

gelezen in de Wet dat de priesters op de sabbatdagen de sabbat ontheiligen in 

de tempel, en toch onschuldig zijn? Ik zeg u echter dat hier Iemand is Die meer 

is dan de tempel. Maar als u geweten had wat het betekent: Ik wil 

barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldigen niet veroordeeld 

hebben. Want de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan Timotheüs, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Tim 5: 17 – 6: 2 

Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer waard geacht worden, 

vooral aan hen die arbeiden in het Woord en in de leer. Want de Schrift zegt: 

Een dorsende os mag u niet muilkorven, en: De arbeider is zijn loon waard. 

Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, tenzij er twee of drie 

getuigen zijn. Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen terecht, 

opdat ook de anderen vrees zullen hebben. Ik bezweer u, ten overstaan van God 

en de Heere Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat u deze dingen in acht 

neemt zonder vooroordeel en zonder iets uit partijdigheid te doen. Leg 

niemand haastig de handen op en heb geen deel aan zonden van anderen. 

Bewaar uzelf rein. Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine 

hoeveelheid wijn, voor uw maag en uw veelvuldige kwalen. Van sommige 

mensen zijn de zonden overduidelijk en gaan die aan hun veroordeling vooraf. 

Bij anderen komen zij achteraf openbaar. Evenzo zijn ook de goede werken 

overduidelijk en die waarmee het anders gesteld is, kunnen niet verborgen 

blijven. Dienstknechten die het slavenjuk dragen, moeten hun eigen meester 

alle eer waard achten, opdat de Naam van God en de leer niet gelasterd worden. 

En zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minachten, omdat zij 

broeders zijn. Zij moeten hen juist des te meer dienen, omdat zij gelovig en 

geliefd zijn, en mede deel hebben aan deze weldaad. Onderwijs deze dingen en 

spoor ertoe aan. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 5: 1 – 14 

De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het 

lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal 

worden: Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet 

gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als 
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mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als 

mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de Opperherder 

verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. 

Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar 

onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de 

hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de 

krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen 

op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam; want uw 

tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij 

zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de 

wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd 

wordt. De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige 

heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – 

toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de 

kracht in alle eeuwigheid. Amen. Met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik 

meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u 

aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is, waarin u staat. U 

groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Markus, mijn zoon. 

Groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus 

bent. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 15: 6 – 12 

En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te bezien. En 

toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen 

hen: Mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen 

heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het Evangelie zouden 

horen, en zouden geloven. En God, de Kenner van de harten, heeft getuigenis 

aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons; en Hij 

heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en heeft hun hart door het 

geloof gereinigd. Welnu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals 

van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen 
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dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus op 

dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. En heel de menigte zweeg, en zij 

hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en wonderen 

God door hen onder de heidenen gedaan had. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (1: 1 - 17) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 132: 9, 10, 18, 17 

Laat Uw priesters bekleed worden met gerechtigheid, laat Uw gunstelingen 

juichen, omwille van David, Uw dienaar. Ik zal voor Mijn gezalfde een lamp 

gereedmaken, en op hem zal zijn diadeem schitteren. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 1: 1 – 17 

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 

Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en 

zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het 

leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de 

duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God 

gezonden; zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis, om van het 

licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, 

maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht, 

dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld 

is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het 

Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem 

aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te 

worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil 

van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het 

Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn 

heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), 
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vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj 

was het van Wie ik zei: Hij Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was 

er eerder dan ik. En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade 

op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn 

er door Jezus Christus gekomen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

 

$$$ 
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De Vijfentwintigste dag van de maand Hatoer 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (8: 5 - 13) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 18: 35, 40 

Hij oefent mijn handen voor de strijd en leert mijn armen een bronzen boog 

spannen. Want U omgordde mij met kracht voor de strijd; U deed hen die tegen 

mij opstonden, onder mij neerbukken. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 8: 5 – 13 

Toen Jezus Kapernaüm binnengegaan was, kwam er een hoofdman over 

honderd naar Hem toe, die Hem smeekte: Heere, mijn knecht ligt verlamd 

thuis en lijdt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem genezen. 

De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn 

dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn. 

Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten 

onder mij; ik zeg tegen de één: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij 

komt; en tegen mijn slaaf: Doe dat! en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, 

verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: 

Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Maar Ik zeg u dat er velen 

zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak 

en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, en de kinderen van het Koninkrijk 

zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer 

zijn en tandengeknars. En Jezus zei tegen de hoofdman: Ga heen, en het zal u 

gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde 

moment.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (12: 4 - 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 68: 36, 4 

O God, U bent ontzagwekkend vanuit Uw heiligdommen; de God van Israël, 

Hij geeft het volk kracht en sterkte. Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij 

springen op van vreugde voor Gods aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 12: 4 – 12 

En Ik zeg u, Mijn vrienden: Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden 

en daarna niets meer kunnen doen. Maar Ik zal u laten zien voor Wie u 

bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor Hem Die, nadat Hij gedood heeft, ook 

macht heeft in de hel te werpen. Ja, Ik zeg u, wees bevreesd voor Hem! Worden 

niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God 

vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet 

bevreesd: u gaat veel musjes te boven. En Ik zeg u: Ieder die Mij belijden zal 

voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van 

God. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend 

worden voor de engelen van God. En ieder die enig woord spreken zal tegen de 

Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie tegen de Heilige 

Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. Wanneer zij u 

dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de 

machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen 

of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet 

zeggen.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan de 

Korinthe, zijn zegen zij met ons. 
 

2Kor 10: 1 – 18 

Ik nu, Paulus zelf, roep u op door de zachtmoedigheid en welwillendheid van 

Christus ik, die volgens sommigen in uw tegenwoordigheid wel schuchter ben, 

maar in mijn afwezigheid flink tegen u doe ja, ik smeek u dat ik, wanneer ik 

aanwezig ben, niet flink hoef te doen met de vrijmoedigheid waarmee ik meen 

het te moeten opnemen tegen sommigen die van mening zijn dat wij naar het 

vlees wandelen. Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar 

het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig 

door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af 

en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke 

gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en 

wij staan gereed om elke ongehoorzaam-heid te bestraffen, zodra uw 

gehoorzaamheid volkomen zal zijn. Kijkt u alleen naar het uiterlijk? Als iemand 

er voor zichzelf van overtuigd is dat hij van Christus is, laat hij dan ook dit bij 

zichzelf bedenken: dat zoals hij zelf van Christus is, zo ook wij van Christus zijn. 

Want ook als ik mij nog meer zou beroemen op onze volmacht, die de Heere 

ons gegeven heeft tot opbouw en niet tot uw afbraak, dan zou ik nog niet 

beschaamd worden. Dit zeg ik om niet de schijn te wekken dat ik u door de 

brieven schrik wil aanjagen. Want zijn brieven – zegt men – zijn wel gewichtig 

en krachtig, maar zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak en zijn spreken is 

verachtelijk. Laat zo iemand dit bedenken: zoals wij zijn in het spreken door 

brieven wanneer wij afwezig zijn, zo zijn wij ook in het doen wanneer wij 

aanwezig zijn. Want wij durven ons niet te rekenen onder, of te vergelijken met 

sommigen die zichzelf aanbevelen; maar door zichzelf af te meten aan zichzelf, 

en zichzelf te vergelijken met zichzelf, zijn zij bepaald niet verstandig. Wij 

echter zullen niet onbegrensd roemen, maar overeenkomstig de grens van wat 

God ons toebedeeld heeft, om ook u te bereiken. Want wij overschrijden onze 

grenzen niet, alsof wij u niet hadden mogen bereiken; wij zijn immers bij u 

gekomen met het Evangelie van Christus. En wij beroemen ons niet 

onbegrensd op de inspanningen van anderen, maar wij hebben hoop dat, 

wanneer uw geloof gegroeid zal zijn, ons werkterrein onder u overvloedig 

uitgebreid zal worden, overeenkomstig wat God ons toegewezen heeft, om het 

Evangelie te verkondigen in streken die nog verder weg zijn dan de uwe; zonder 
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te roemen over wat reeds tot stand is gebracht in het toegewezen gebied van 

een ander. Maar wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Want niet wie zichzelf 

aanbeveelt, die is welbeproefd, maar wie door de Heere wordt aanbevolen. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 4: 1 – 11 

Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich 

wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden 

met het dienen van de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het 

vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te 

leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil 

van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, 

begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke 

afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde 

uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap 

moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te 

oordelen. Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij 

wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar 

God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen 

en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want 

de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, 

zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die 

ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als 

iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand 

dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles 

verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht 

toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 12: 25 - 13: 12 

Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem na daar hun dienstwerk 

vervuld te hebben, en zij namen ook Johannes mee, die ook Markus genoemd 

werd. En er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele profeten en 

leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van 

Cyrene, Manahen, die met Herodes de viervorst opgegroeid was, en Saulus. En 

terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij 

zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb. Toen 

vastten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij 

hen gaan. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië 

en voeren vandaar naar Cyprus. En toen zij in Salamis gekomen waren, 

verkondigden zij het Woord van God in de synagogen van de Joden; en zij 

hadden bovendien Johannes als dienaar. En toen zij het eiland doorgegaan 

waren tot Pafos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een 

Jood van wie de naam Barjezus was. Hij hoorde bij de stadhouder Sergius 

Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde 

ernaar het Woord van God te horen. Maar Elymas, de tovenaar (want zo wordt 

zijn naam vertaald), ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het 

geloof af te houden. Maar Saulus (die ook Paulus genoemd wordt), vervuld met 

de Heilige Geest, keek hem doordringend aan, en zei: O duivelskind, vol van 

alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet 

mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien? En nu, zie, de hand 

van de Heere is tegen u en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En 

onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem, en rondlopend zocht hij 

naar mensen om hem bij de hand te leiden. Toen de stadhouder zag wat er 

gebeurd was, geloofde hij, versteld over de leer van de Heere. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (12: 9 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 45: 4, 5 

Gord Uw zwaard aan de heup, o Held, het zwaard van Uw majesteit en Uw 

glorie. Rijd voorspoedig uit in Uw glorie. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 12: 9 – 23 

En Hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. En zie, er was iemand die 

een verschrompelde hand had. En ze vroegen Hem: Is het ook geoorloofd op 

de sabbatdagen te genezen? Dit om Hem te kunnen beschuldigen. Hij zei tegen 

hen: Welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op een sabbat 

in een kuil valt, grijpen en eruit tillen? Hoeveel gaat niet een mens een schaap 

te boven! Daarom is het geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen. Toen zei 

Hij tegen die man: Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en hij werd hersteld, 

gezond als de andere. De Farizeeën gingen weg en beraadslaagden tegen Hem, 

hoe zij Hem om zouden kunnen brengen. Maar Jezus wist dat en vertrok 

vandaar, en veel menigten volgden Hem en Hij genas hen allen. En Hij gebood 

hun streng dat zij niet bekend zouden maken wie Hij was, opdat vervuld zou 

worden wat gesproken is door de profeet Jesaja toen hij zei: Zie, Mijn Knecht, 

Die Ik uitverkoren heb, Mijn Geliefde, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; 

Ik zal Mijn Geest op Hem leggen en Hij zal aan de heidenen het oordeel 

verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen, en ook zal niemand Zijn stem 

op de straten horen. Het geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende 

vlaspit zal Hij niet doven, totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En 

op Zijn Naam zullen de heidenen hopen. Toen werd er iemand bij Hem 

gebracht die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken; 

en Hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken zowel 

kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf en zei: Is dit niet 

de Zoon van David?   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

$$$ 
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De Zevenentwintigste dag van de maand Hatoer 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (1: 16 - 22) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 46: 2, 8 

God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in 

benauwdheden. De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob 

is voor ons een veilige vesting. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 1: 16 – 22 

En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn 

broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tegen hen: 

Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En zij lieten 

meteen hun netten achter en volgden Hem. En toen Hij vandaar wat 

verdergegaan was, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn 

broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. En meteen riep Hij 

hen, en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de loonarbeiders 

en gingen weg, Hem achterna. En zij kwamen in Kapernaüm; en op de sabbat 

ging Hij meteen naar de synagoge en gaf Hij onderwijs. En ze stonden versteld 

van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals 

de schriftgeleerden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (4: 18 - 22) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 146: 1, 2, 5 

Mijn ziel, loof de HEERE. Ik zal de HEERE loven in mijn leven. Welzalig is hij 

die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de 

HEERE, zijn God. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 
Mat 4: 18 – 22 

En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die 

Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want 

zij waren vissers. En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van 

mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem. Hij ging 

vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van 

Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl 

zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen. Zij lieten meteen het 

schip en hun vader achter en volgden Hem.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Galaten, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Gal 1: 1 – 19 

Paulus, een apostel geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, 

maar door Jezus Christus en God de Vader, Die Hem uit de doden opgewekt 

heeft en al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeenten van Galatië: genade 

zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf 

gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de 
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tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. 

Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij erover dat 

u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, 

naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die 

u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar 

zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, 

anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder 

gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt 

anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want ben ik nu bezig 

mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers 

nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik 

maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet 

naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, 

maar door openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn 

levenswandel, voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God 

uitermate fel vervolgde en die verwoestte; en dat ik in het Jodendom meer 

vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk, omdat ik een nog 

groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen het 

God, Die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen 

door Zijn genade, behaagde Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem door 

het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik niet meteen te rade 

bij vlees en bloed, en ging ik ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al vóór mij 

apostel waren; maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar 

Damascus. Daarna, drie jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te 

bezoeken, en ik bleef vijftien dagen bij hem. En ik heb niemand anders van de 

apostelen gezien; alleen Jakobus, de broer van de Heere. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 1: 1 – 12 

Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 

twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd! Acht het enkel 

vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want 

u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die 

volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel 

oprecht, en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, 

laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen 

verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om 

vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de 

zee, die door de wind voortgestuwd en open neergeworpen wordt. Want zo 

iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een 

dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die 

nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat, en de rijke in zijn nederige staat, 

want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan. Want de zon is opgegaan met 

haar hitte en heeft het gras doen verdorren, ook is zijn bloem afgevallen en is 

de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn 

wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij 

beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere 

beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 15: 13 – 21 

En toen zij zwegen, antwoordde Jakobus: Mannenbroeders, luister naar mij. 

Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om 

voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de 

woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: Hierna zal Ik 

terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is 
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afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen 

die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn 

Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. Aan God zijn al Zijn 

werken van eeuwigheid bekend. Daarom ben ik van oordeel dat men het hun 

die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar aan hen 

moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de 

afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. Want Mozes 

heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt 

elke sabbat in de synagogen voorgelezen. 
Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Markus (10: 35 - 45) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 78: 5; 135: 5 

Want Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jakob, een wet vastgesteld in Israël. 

Want ík weet: de HEERE is groot; onze Heere gaat alle goden te boven. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 10: 35 – 45 

En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen naar Hem toe en 

zeiden: Meester, wij zouden willen dat U voor ons doet wat wij ook maar 

vragen. En Hij zei tegen hen: Wat wilt u dat Ik voor u doe? En zij zeiden tegen 

Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de één aan Uw rechteren de ander aan Uw 

linkerhand, in Uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen: U weet niet wat u 

vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, en met de doop gedoopt 

worden waarmee Ik gedoopt word? En zij zeiden tegen Hem: Dat kunnen wij. 

Maar Jezus zei tegen hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u wel drinken, en 

met de doop waarmee Ik gedoopt word, zult u gedoopt worden, maar het zitten 

aan Mijn rechteren aan Mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven; maar het 

zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. En toen de tien anderen 
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dit hoorden, begonnen zij het Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. 

Maar Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen: U weet dat zij die geacht worden 

leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren, en dat hun groten 

gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u 

belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal 

willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is 

niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven 

als losprijs voor velen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

 

$$$ 
 

 

Dagen Hoofdindex 
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De Achtentwintigste dag van de maand Hatoer 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (10: 34 – 42) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 89: 20 , 21, 22 

Ik heb een verkorene uit het volk verheven. Ik heb David, Mijn dienaar, 

gevonden; met Mijn heilige olie heb Ik hem gezalfd. Mijn hand zal hem doen 

standhouden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 10: 34 – 42 

Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet 

gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om 

tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en 

haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands 

huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, 

is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. 

En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. Wie zijn 

leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het 

vinden. Wie u ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die 

Mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, zal het 

loon van een profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt omdat hij 

een rechtvaardige is, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie een 

van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een 

discipel is, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (6: 17 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

 

Ps 132: 9, 10, 17, 18 

Laat Uw priesters bekleed worden met gerechtigheid, laat Uw gunstelingen 

juichen, omwille van David, Uw dienaar. Daar zal Ik voor mijn gezalfde een 

lamp gereedmaken, en op hem zal zijn diadeem schitteren. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 6: 17 – 23 

En toen Hij met hen afgedaald was, bleef Hij staan op een vlakke plaats en met 

Hem een menigte van Zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel 

Judea en Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon, die gekomen waren 

om Hem te horen en om van hun ziekten genezen te worden, ook zij die gekweld 

werden door onreine geesten; en zij werden genezen. En heel de menigte 

probeerde Hem aan te raken, want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze 

allen. En toen Hij Zijn ogen opgeslagen had naar zijn discipelen, zei Hij: Zalig 

bent u, armen, want van u is het Koninkrijk van God. Zalig bent u die nu honger 

hebt, want u zult verzadigd worden. Zalig bent u die nu huilt, want u zult 

lachen. Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en 

u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. 

Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de 

hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 7: 18 – 8: 13 

Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn 

zwakheid en nutteloosheid. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid 

gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God 

naderen, doet dat wel. En in zoverre Hij geen Priester is geworden zonder het 

zweren van een eed – want zij zijn wel zonder het zweren van een eed priester 

geworden, maar Hij is het geworden met het zweren van een eed door God, Die 

tegen Hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen en het zal Hem niet 

berouwen: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek – 

in zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter verbond. En zij zijn wel 

in groten getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden 

altijd te blijven, maar Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een 

Priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan Hij ook volkomen 

zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te 

pleiten. Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, 

onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij 

heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen 

zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat 

heeft Hij voor eens en altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde. Want de wet stelt 

mensen, die met zwakheid behept zijn, aan als hogepriester. Maar het woord 

van de eed die na de wet gezworen is, stelt de Zoon aan, Die tot in eeuwigheid 

volmaakt is. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: Zo'n 

Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de 

troon van de Majesteit in de hemelen. Hij is een Dienaar in het heiligdom en in 

de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens. Want elke 

hogepriester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. Daarom was 

het noodzakelijk dat ook Deze iets had om te offeren. Want als Hij op aarde zou 

zijn, zou Hij niet eens priester zijn, omdat er hier priesters zijn, die volgens de 

wet gaven offeren. Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van 

de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving 

bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles 

maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Nu heeft Hij 

echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een 
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beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. 

Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een 

tweede geen plaats zijn gezocht. Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, 

de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het 

huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet overeenkomstig het verbond 

dat Ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam 

om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond 

en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. Want dit is het 

verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: 

Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik 

zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist 

niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de 

Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want 

Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun 

wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als Hij spreekt van een nieuw 

verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is 

verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 3e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

3Joh 1: 1 - 15 

De ouderling aan de geliefde Gajus, die ik in waarheid liefheb. Geliefde, ik wens 

dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. 

Want ik was zeer verblijd, toen er broeders kwamen die van uw waarheid 

getuigden, hoe u in de waarheid wandelt. Ik heb geen grotere blijdschap dan 

hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, u 

handelt trouw in alles wat u doet voor de broeders en voor de vreemdelingen, 

die getuigd hebben van uw liefde, in aanwezigheid van de gemeente. U zult er 

goed aan doen wanneer u hen verder op weg helpt op een voor God waardige 

manier. Want zij zijn voor Zijn Naam uitgegaan, zonder iets aan te nemen van 

de heidenen. Wij moeten dan zulke mensen ontvangen, opdat wij 

medearbeiders van de waarheid mogen worden. Ik heb aan de gemeente 

geschreven; maar Diotrefes, die steeds onder hen de eerste wil zijn, erkent ons 

niet. Daarom zal ik, als ik kom, de werken die hij doet, in herinnering brengen. 

Hij belastert ons met kwaadaardige praatjes; en hiermee nog niet tevreden, 
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erkent hijzelf de broeders niet en verhindert het hun die het wel willen doen en 

stoot hen uit de gemeente. Geliefde, volg niet het kwade na maar het goede. 

Wie goeddoet, is uit God; maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien. Van 

Demetrius is een goed getuigenis gegeven door allen en door de waarheid zelf; 

en ook wij geven een goed getuigenis van hem, en u weet dat ons getuigenis 

waar is. Veel had ik te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. 

Ik hoop u namelijk spoedig te zien, en dan zullen wij van mond tot mond 

spreken. Vrede zij u. De vrienden groeten u. Groet de vrienden ieder bij naam. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 
 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 15: 36 – 16: 5 

En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas: Laten wij nu terugkeren en onze 

broeders bezoeken in elke stad waar wij het Woord van de Heere verkondigd 

hebben, en zien hoe het met hen gaat. Nu wilde Barnabas Johannes, die ook 

Markus heet, meenemen. Paulus achtte het echter juist om hem, die hen van 

Pamfylië af verlaten had en niet met hen meegegaan was naar het werk, niet 

mee te nemen. Er ontstond daarom verbittering, zodat zij uit elkaar gingen en 

Barnabas Markus meenam en per schip naar Cyprus vertrok; maar Paulus koos 

Silas en vertrok, nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen 

was. En hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeenten. En hij kwam 

in Derbe en in Lystre aan. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de 

naam Timotheüs was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een 

Griekse vader; van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in 

Lystre en Ikonium. Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan; en hij nam 

hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen 

woonden, want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. En toen zij de 

steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over waarvan de apostelen 

en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest 

nemen. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks 

in aantal toe. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen.  
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (16: 20 - 33) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 99: 6, 7 

Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters, Samuel onder wie Zijn Naam 

aanriepen; zij riepen tot de HEERE en Híj verhoorde hen. Hij sprak tot hen in 

een wolkkolom. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 16: 20 – 33 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld 

zal zich verblijden; en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap 

worden. Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd 

gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan 

de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. 

Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw hart zal zich 

verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En op die dag zult 

u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult 

bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn 

Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. 

Deze dingen heb Ik in beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd komt dat Ik 

niet meer in beeldspraak tot u spreken zal, maar u openlijk de dingen over de 

Vader zal verkondigen. Op die dag zult u in Mijn Naam bidden, en Ik zeg u niet 

dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij 

hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de 

Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga 

heen naar de Vader. Zijn discipelen zeiden tegen Hem: Zie, nu spreekt U 

openlijk en gebruikt U geen beeldspraak. Nu weten wij dat U alles weet en dat 

het voor U niet nodig is dat iemand U vragen stelt. Hierom geloven wij dat U 

van God uitgegaan bent. Jezus antwoordde hun: Gelooft u nu? Zie, de tijd komt 

en is nu gekomen, dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u 

Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is. Deze 

dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld 
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zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld 

overwonnen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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De Negenentwintigste dag van de maand Hatoer 
Herdenking van de drie grote feesten van de Heer:  

Annunciatie, Geboorte en de Verrijzenis 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (9: 18 –27) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 89: 37, 30 

Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven, zijn troon zal vóór Mij zijn, vast als de 

zon. Ik zal zijn nageslacht voor eeuwig laten bestaan en zijn troon als de dagen 

van de hemel. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 9: 18 –27 

En het gebeurde, toen Hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in Zijn 

nabijheid waren. En Hij vroeg hun: Wie zeggen de menigten dat Ik ben? Zij 

antwoordden en zeiden: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen 

dat een van de oude profeten opgestaan is. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt 

u dat Ik ben? Petrus antwoordde en zei: De Christus van God. En Hij sprak hen 

streng toe en beval dat zij dit tegen niemand zeggen zouden. Hij zei: De Zoon 

des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, 

overpriesters en schriftgeleerden, en Hij moet gedood en op de derde dag 

opgewekt worden. Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet 

hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie 

zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal 

omwille van Mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de 

wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? Want wie zich 

voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des 

mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van 

de Vader en in die van de heilige engelen. En Ik zeg u in waarheid: Er zijn 

sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij 

het Koninkrijk van God gezien hebben.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (8: 22 - 29) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 107: 32, 41, 42 

Laten zij Hem roemen in de bijeenkomst van het volk en op de zetels van de 

oudsten Hem loven. Hij maakt de gezinnen talrijk als kudden. De oprechten 

zien het en zijn verblijd. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 8: 22 – 29 

En Hij kwam in Bethsaïda; en ze brachten een blinde bij Hem en smeekten 

Hem dat Hij hem aanraakte. En toen Hij de hand van de blinde genomen had, 

leidde Hij hem het dorp uit; en nadat Hij in zijn ogen gespuwd en de handen 

op hem gelegd had, vroeg Hij hem of hij iets zag. En hij keek op en zei: Ik zie 

de mensen, want ik zie hen, als bomen, rondlopen. Daarna legde Hij de handen 

opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen 

heel duidelijk. En Hij stuurde hem naar zijn huis en zei: Ga niet het dorp in en 

zeg het tegen niemand in het dorp. En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar 

de dorpen van Caesarea Filippi. En onderweg stelde Hij Zijn discipelen een 

vraag; Hij zei tegen hen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? En zij 

antwoordden: Johannes de Doper; en anderen: Elia; en weer anderen: Een van 

de profeten. En Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? En Petrus 

antwoordde en zei tegen Hem: U bent de Christus. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 4: 14 – 5: 14 

Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, 

namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. 

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze 

zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar 

zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de 

genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te 

worden op het juiste tijdstip. Want elke hogepriester die uit de mensen wordt 

genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die 

bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Hij kan 

voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf 

met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook 

voor zichzelf offeren vanwege de zonden. En niemand neemt die eer voor 

zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aäron. Zo heeft ook 

Christus Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden, maar Hij Die 

tot Hem heeft gesproken: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt. Zoals Hij 

ook op een andere plaats zegt: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening 

van Melchizedek. In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep 

en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de 

dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord. Hoewel Hij de Zoon was, 

heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden. En toen Hij 

volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak 

van eeuwige zaligheid geworden. Door God is Hij Hogepriester genoemd naar 

de ordening van Melchizedek. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen, die 

moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want 

hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig 

die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent 

geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers 

die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is 

een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun 

zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen 

onderscheiden tussen goed en kwaad. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen.  
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 1: 1 – 9 

Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing 

in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig 

de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot 

gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge 

genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader 

van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote 

barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de 

opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, 

onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. 

U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de 

zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin 

verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is bedroefd 

door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof die van groter 

waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt mag 

blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus 

Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem 

nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke 

vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van 

uw zielen.  Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. 

De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet 

blijft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 12: 1 – 24 

Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de 

gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jakobus, de broer van 

Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, 

ging hij verder door ook Petrus te grijpen (het waren de dagen van de 

ongezuurde broden); en toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de 

gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten, 
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om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het 

volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd 

voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, 

sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen; en de 

bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van 

de Heere en er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, 

wekte hij hem en zei: Sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En 

de engel zei tegen hem: Doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed 

dat. En hij zei tegen hem: Sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar 

buiten en volgde hem, en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de 

engel plaatsvond, maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de 

eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar 

de stad leidt; die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan 

waren, liepen zij één straat verder, en meteen ging de engel van hem weg. En 

toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij: Nu weet ik werkelijk dat de Heere 

Zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en 

uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen 

was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Markus 

genoemd werd, waar velen bijeenwaren en baden. Toen Petrus aan de deur van 

de poort klopte, ging er een dienstmeisje naar toe om te luisteren, van wie de 

naam Rhodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van 

blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus 

voor de poort stond. En zij zeiden tegen haar: U bent buiten zinnen! Maar zij 

hield vol dat het zo was. En zij zeiden: Het is zijn engel. Maar Petrus bleef 

kloppen; en toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten 

zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten, en hij 

vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had en zei: Vertel dit 

aan Jakobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere 

plaats. Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de 

soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem 

gezocht maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen 

weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. En Herodes 

koesterde bittere vijandschap tegen de Tyriërs en Sidoniërs; maar zij kwamen 

eensgezind naar hem toe, en na Blastus, de kamerheer van de koning, overtuigd 

te hebben, vroegen zij om vrede, omdat hun land gevoed werd door dat van de 

koning. En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en 

hield, op de rechterstoel gezeten, een toespraak tot hen. En het volk riep uit: 

Een stem van God en niet van een mens! En onmiddellijk sloeg een engel van 
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de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf; en hij werd door de wormen 

gegeten en gaf de geest. En het Woord van God verbreidde zich en nam toe. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (16: 13 – 19) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 110: 4, 5, 7 

De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent 

Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan Uw 

rechterhand, daarom heft Hij Zijn hoofd omhoog. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 16: 13 – 19 

Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn 

discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden: 

Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of 

een van de profeten. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon 

Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En 

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees 

en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen 

is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente 

bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En Ik zal u de 

sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal 

in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen 

ontbonden zijn.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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De Tweeëntwintigste dag van de maand Kiahk 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (16: 24 – 28) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 34: 8, 9 

De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen. 

Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht 

neemt. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 16: 24 – 28 

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, 

moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie 

zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal 

verliezen om Mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens, als hij heel 

de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als 

losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid 

van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn 

daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de 

dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen 

in Zijn Koninkrijk. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (18: 10 – 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 97: 7, 8 

Buig u voor Hem neer, alle goden. Sion heeft het gehoord en zich verblijd, de 

dochters van Juda hebben zich verheugd vanwege Uw oordelen, HEERE. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 18: 10 – 20 

Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen 

in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Wat 

denkt u: als iemand honderd schapen heeft, en een daarvan afgedwaald is, zal 

hij niet de negenennegentig andere achterlaten en in de bergen het 

afgedwaalde gaan zoeken? En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg 

u dat hij zich daarover meer verblijdt dan over de negenennegentig die niet 

afgedwaald waren. Zo is het ook niet de wil van uw Vader, Die in de hemelen 

is, dat een van deze kleinen verloren gaat. Maar als uw broeder tegen u 

gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; 

als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u 

luistert, neem er dan nog een of twee met u mee, opdat in de mond van twee of 

drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan 

tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan 

voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de 

aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, 

zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde 

iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn 

Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam 

bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 2: 5 – 18 

Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen 

aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd: Wat is de mens, dat U aan 

hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet? U hebt hem voor korte 

tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem 

gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen; alle dingen hebt 

U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen 

aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd dat Hem niet onderworpen is. Nu zien 

wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus 

met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen 

geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van 

God voor allen de dood zou proeven. Want het paste Hem, om Wie alle dingen 

zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te 

brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, 

zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom 

schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen, want Hij zegt: Ik zal Uw 

Naam aan Mijn broeders verkondigen; te midden van de gemeente zal Ik U 

lofzingen. En verder: Ik zal Mijn vertrouwen op Hem stellen. En vervolgens: 

Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van 

vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood 

hem die de macht over de dood had dat is de duivel teniet te doen, en allen te 

verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij 

onderworpen waren. Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij 

neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest Hij in alles aan Zijn 

broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester 

zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te 

verzoenen. Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij 

hen die verzocht worden, te hulp komen. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 1: 3 – 12 

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, 

overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot 

een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een 

onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen 

bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door 

het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de 

laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het 

nodig is bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw 

geloof die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur 

beproefd wordt mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de 

openbaring van Jezus Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem 

toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een 

onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, 

namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten, 

die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en 

gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, 

Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus 

komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat 

zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door 

hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit 

de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 10: 21 –33 

En Petrus ging naar beneden, naar de mannen die door Cornelius naar hem toe 

gestuurd waren, en zei: Zie, ik ben het die u zoekt. Wat is de reden waarom u 

hier bent? En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman over honderd, een 
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rechtvaardig man, die God vreest en van wie heel het volk van de Joden een 

goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord door een 

heilige engel om u naar zijn huis te ontbieden om van u woorden van zaligheid 

te horen. Toen riep hij hen naar binnen en ontving hen als gast. En de volgende 

dag vertrok Petrus met hen, en enigen van de broeders uit Joppe gingen met 

hem mee. En de volgende dag kwamen zij in Caesarea aan. En Cornelius 

verwachtte hen en had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen. En 

het gebeurde, toen Petrus naar binnen ging, dat Cornelius hem tegemoetkwam, 

aan zijn voeten viel en hem aanbad. Maar Petrus richtte hem op en zei: Sta op, 

ik ben zelf ook maar een mens. En terwijl hij met hem sprak, ging hij naar 

binnen en trof er velen aan die samengekomen waren. En hij zei tegen hen: U 

weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander 

volk om te gaan of bij hem binnen te gaan; maar God heeft mij laten zien dat ik 

geen mens onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder 

tegenspreken gekomen, toen ik ontboden werd. Dus vraag ik om welke reden u 

mij hebt ontboden. En Cornelius zei: Vier dagen geleden had ik tot dit uur toe 

gevast, en op het negende uur bad ik in mijn huis. En zie, er stond een man in 

blinkende kleding voor mij en die zei: Cornelius, uw gebed is verhoord en uw 

liefdegaven zijn bij God in gedachtenis gekomen. Stuur dan mensen naar Joppe 

en laat Simon halen, die ook Petrus genoemd wordt; deze is te gast in het huis 

van Simon, de leerlooier, bij de zee. Als hij hier gekomen is, zal hij tot u spreken. 

Dus heb ik ogenblikkelijk mensen naar u toe gestuurd, en u hebt er goed aan 

gedaan dat u hier gekomen bent. Wij zijn dan nu allen hier aanwezig, in de 

tegenwoordigheid van God, om alles te horen wat u door God bevolen is. 
Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (1: 26 - 38) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 138: 1, 4 

Ik zal U loven met heel mijn hart, want zij de woorden uit Uw mond gehoord 

hebben, in de tegenwoordigheid van de engelen zal ik voor U psalmen zingen. 

Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 1: 26 – 38 

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in 

Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was 

met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam 

van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei 

hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de 

vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij 

vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen 

haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, 

u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. 

Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de 

Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis 

van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde 

komen. Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn aangezien ik geen 

gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De 

Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u 

overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods 

Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een 

zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar 

genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: Zie, de 

dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En 

de engel ging van haar weg.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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De Drieëntwintigste dag van de maand Kiyahk 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Johannes (7: 40 - 53) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 132: 10, 11 

Wijs het gebed van Uw gezalfde niet af, omwille van David, Uw dienaar. De 

HEERE heeft David in waarheid gezworen, en Hij zal daar niet van afwijken: 

Eén van de vrucht van uw schoot zal Ik op uw troon zetten. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 7: 40 - 53 

Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden: Híj is werkelijk de 

Profeet. Anderen zeiden: Híj is de Christus. En weer anderen zeiden: De 

Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de Schrift niet dat de Christus komt 

uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem, waar David was? Er 

ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege Hem. En sommigen van 

hen wilden Hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem. De dienaars 

dan kwamen tot de overpriesters en Farizeeën, en die zeiden tegen hen: 

Waarom hebt u Hem niet meegebracht? De dienaars antwoordden: Nooit heeft 

een mens zo gesproken als deze Mens. De Farizeeën dan antwoordden hun: 

Bent u soms ook misleid? Heeft iemand van onze leiders soms in Hem geloofd, 

of van de Farizeeën? Maar deze menigte, die de wet niet kent, is vervloekt. 

Nicodemus, die 's nachts bij Hem gekomen was, die één van hen was, zei tegen 

hen: Veroordeelt soms onze wet de mens, als zij hem niet eerst hoort en kennis 

genomen heeft van wat hij doet? Zij antwoordden en zeiden tegen hem: Bent u 

soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan. 

En ieder ging naar zijn huis.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (12: 1 - 8) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 89: 20, 21, 22 

Eens hebt U in een visioen gesproken over Uw heilige, en gezegd: Ik heb een 

held van hulp voorzien, Ik heb een verkorene uit het volk verheven. Ik heb 

David, Mijn dienaar, gevonden; met Mijn heilige olie heb Ik hem gezalfd. Mijn 

hand zal hem doen standhouden, ja, Mijn arm zal hem sterk maken. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 12: 1 - 8 

In die tijd ging Jezus op een sabbat door de korenvelden, en Zijn discipelen 

hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. Toen de Farizeeën dat 

zagen, zeiden zij tegen Hem: Zie, Uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd 

is te doen op de sabbat. Maar Hij zei tegen hen: Hebt u niet gelezen wat David 

deed toen hij honger had, en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God 

binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft, die hij niet mocht eten, 

evenmin als zij die bij hem waren, maar alleen de priesters? Of hebt u niet 

gelezen in de Wet dat de priesters op de sabbatdagen de sabbat ontheiligen in 

de tempel, en toch onschuldig zijn? Ik zeg u echter dat hier Iemand is Die meer 

is dan de tempel. Maar als u geweten had wat het betekent: Ik wil 

barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldigen niet veroordeeld 

hebben. Want de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 11: 32 - 40 

En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over 

Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door 

het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, 

beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het 

vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in 

zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van 

vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden 

teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en 

namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding 

verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja 

zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking 

gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in 

schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en 

mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen 

plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze 

allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen 

hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op 

ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid 

zouden komen.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 
 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 5: 7 - 13 

Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de 

landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, 

totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig 

zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Zucht niet 
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tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de Rechter staat 

voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het 

geduld de profeten, die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij 

prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van 

Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is 

en barmhartig. Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet: niet bij de 

hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed, maar laat 

uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt. Is iemand 

onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij 

lofzingen.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 2: 22 - 36 

Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man 

Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die 

God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, deze Jezus, 

Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God 

overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van 

onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft Hem echter 

doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk 

was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over Hem: 

Ik zag de Heere altijd voor mij, want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet 

zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich; ja, ook 

zal mijn vlees rusten in hoop, want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten en 

Uw Heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten 

leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door Uw aangezicht. 

Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen 

u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag 

bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed 

gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees 

betrof, de Christus zou doen opstaan om Hem op zijn troon te zetten, daarom 

voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat Zijn ziel niet is 
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verlaten in het graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus 

heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, Die door de 

rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen 

heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers 

niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot 

Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal 

hebben als een voetbank voor Uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël  

zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk 

deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (22: 35 - 46) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 78: 70-72 

Hij verkoos Zijn dienaar David en haalde hem bij de schaapskooien vandaan. 

Van achter de zogende schapen deed Hij hem komen om te weiden Jakob, Zijn 

volk, en Israël, Zijn eigendom. Hij heeft hen geweid met een oprecht hart en 

hen geleid met zeer bekwame hand. Halleluja. 

 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 22: 35 - 46 

En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: Meester, wat is 

het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, 

liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is 

het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste 

liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. 

Toen de Farizeeën bijeenwaren, vroeg Jezus hun: Wat denkt u over de 

Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tegen Hem: Davids Zoon. Hij zei tegen 

hen: Hoe kan David Hem dan, in de Geest, zijn Heere noemen, als hij zegt: De 

Heere heeft gezegd tegen Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw 
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vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten? Als David Hem dan 

zijn Heere noemt, hoe kan Hij dan zijn Zoon zijn? En niemand kon Hem een 

woord antwoorden, en ook durfde niemand Hem vanaf die dag meer iets te 

vragen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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De Eerste dag van de maand Toeba 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (10: 24 – 33) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 5: 12, 13 

Maar laat verblijd zijn allen die tot U de toevlucht nemen, laat hen voor eeuwig 
juichen. U immers zegent de rechtvaardige, HEERE; U omringt hem met 
goedgunstigheid als met een schild. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 10: 24 – 33 

De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer. Het 

moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en dat de 

slaaf wordt zoals zijn heer. Als ze de Heere van het huis Beëlzebul genoemd 

hebben, hoeveel te meer Zijn huisgenoten! Wees dus niet bevreesd voor hen, 

want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets 

verborgen wat niet bekend zal worden. Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in 

het licht; en wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. En wees niet 

bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar 

wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan 

richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En 

niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren 

van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te 

boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden 

voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Maar wie Mij verloochenen zal voor de 

mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (12: 20 – 26) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 34: 20, 21 

De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem. Hij 

bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 12: 20 – 26 

Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te 

aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaïda in Galilea 

afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus 

kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt 

tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des 

mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de 

tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, 

draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn 

leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand 

Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En 

als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan de 

Korinthe, zijn zegen zij met ons. 
 

2Kor 11: 16 – 12: 12 

Nogmaals zeg ik: laat niemand denken dat ik dwaas ben. En als u dat toch doet, 

ontvang mij dan ook maar als een dwaas, zodat ook ik een beetje zou mogen 

roemen. Wat ik nu zeg, zeg ik niet overeenkomstig de wil van de Heere, maar 

als in dwaasheid, wanneer het gaat om dit punt van roem. Omdat velen roemen 

naar het vlees, zal ik ook eens roemen. Want u verdraagt met genoegen de 

dwazen; u bent immers zo wijs? Want u verdraagt het, als iemand u tot slaven 

maakt, als iemand u verslindt, als iemand het uwe afneemt, als iemand zich 

boven u verheft, als iemand u in het gezicht slaat. Tot eigen oneer zeg ik: wij 

zijn zwak geweest. Maar waarin iemand ook durf toont – ik spreek in 

dwaasheid – daarin toon ook ik durf. Zijn zíj Hebreeën? Ik ook. Zijn zíj 

Israëlieten? Ik ook. Zijn zíj nageslacht van Abraham? Ik ook. Zijn zíj dienaars 

van Christus? ik spreek als een waanzinnige ik sta boven hen; in ingespannen 

arbeid veel vaker, in slagen bovenmate, in gevangenissen veel vaker, vaak in 

doodsgevaar. Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min één zweepslagen 

ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegeseld, eenmaal ben ik gestenigd, 

driemaal heb ik schipbreuk geleden, een heel etmaal heb ik in volle zee 

doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door 

rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van 

heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in 

gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder 

slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Afgezien van 

wat van buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Als 

iemand zwak is, zou ík dan omwille van hem niet zwak zijn? Struikelt iemand, 

zou ík dan niet branden van verontwaardiging? Als er geroemd moet worden, 

dan zal ik roemen in mijn zwakheid. De God en Vader van onze Heere Jezus 

Christus, Die te prijzen is tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. In Damascus 

liet de stadhouder van koning Aretas de stad van de Damascenen bewaken, 

omdat hij mij gevangen wilde nemen; en door een venster werd ik in een mand 

door de muur neergelaten en ontvluchtte zo zijn handen. Te roemen is 

werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en 

openbaringen van de Heere. Ik ken namelijk een mens in Christus, veertien 

jaar is het geleden of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het 
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lichaam, ik weet het niet; God weet het dat zo iemand tot in de derde hemel 

werd opgenomen. En ik weet van deze mens of het in het lichaam of buiten het 

lichaam gebeurde, weet ik niet; God weet het dat hij werd opgenomen in het 

paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is 

geoorloofd uit te spreken. Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal 

ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden. Want gesteld dat ik zou willen 

roemen, ik zal niet dwaas zijn; ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud 

mij daar echter van, opdat niemand méér van mij denkt dan wat hij aan mij ziet 

of van mij hoort. En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de 

openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een 

engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. 

Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar 

Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht 

wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn 

zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik 

een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in 

vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, 

dan ben ik machtig. Ik ben door te roemen dwaas geworden! U hebt mij daartoe 

gedwongen, want ik zou door u aanbevolen moeten worden. Ik ben immers in 

niets minder geweest dan de apostelen bij uitstek, hoewel ik niets ben. De 

tekenen van een apostel zijn onder u verricht, in al mijn volharding, in tekenen, 

wonderen en krachten. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 1: 25 - 2: 10 

Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat 

onder u verkondigd is. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, 

afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar 

de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u 

tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, en kom naar Hem toe 

als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God 

uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot 

een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te 

brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de 
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Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie 

in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is Hij 

kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers 

verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots 

en een struikelblok; voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door 

ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een 

uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat 

God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van 

Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die 

voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, 

maar nu in ontferming aangenomen bent. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 
 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 6: 1 – 7: 2 

In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van 

de Griekssprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het 

dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de twaalf riepen de 

menigte van de discipelen bij zich en zeiden: Het is niet behoorlijk dat wij 

nalaten het Woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom 

uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed 

getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze 

noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed 

en in de bediening van het Woord. En dit woord behaagde heel de menigte; en 

zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, 

Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaüs, een proseliet uit Antiochië. 

Zij leidden hen vóór de apostelen, en die legden hun, nadat zij gebeden hadden, 

de handen op. En het Woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen 

in Jeruzalem nam sterk toe; en een grote menigte priesters werd aan het geloof 

gehoorzaam. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote 

tekenen onder het volk. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde 

synagoge van de Libertijnen, van de Cyreneeërs, en van de Alexandrijnen en 

van hen die uit Cilicië en Asia afkomstig waren, stonden op en redetwistten met 
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Stefanus. Zij waren echter niet in staat de wijsheid en de Geest, door Wie hij 

sprak, te weerstaan. Toen zetten zij mannen aan om te zeggen: Wij hebben hem 

lasterlijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En zij brachten het 

volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding; en zij kwamen op hem 

af, grepen hem en brachten hem voor de Raad. En zij lieten valse getuigen 

optreden, die zeiden: Deze man houdt niet op lasterlijke woorden te spreken 

tegen deze heilige plaats en tegen de wet, want wij hebben hem horen zeggen 

dat die Jezus de Nazarener deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal 

veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. En allen die in de Raad zaten, 

hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een 

engel. En de hogepriester zei: Zijn deze dingen zo? En hij zei: Mannenbroeders 

en vaders, luister! De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham, 

toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 
 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (10: 1 – 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 21: 4, 6 

Want U komt hem tegemoet met rijke zegeningen; op zijn hoofd zet U een 

kroon van zuiver goud. Groot is zijn eer dankzij Uw heil, met majesteit en glorie 

hebt U hem bekleed. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 10: 1 – 20 

Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee 

voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. Hij zei 

dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom 

tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. Ga heen, zie, 

Ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Neem geen beurs, geen 

reiszak en geen sandalen mee, en groet niemand onderweg. En welk huis u ook 

maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! En als daar een zoon van vrede 
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is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren. Blijf 

in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is 

zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis. En welke stad u 

ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt, genees de 

zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u 

gekomen. Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga 

naar buiten, de straat op, en zeg: Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, 

schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u 

is gekomen. Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan 

voor die stad. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon 

de krachten gebeurd waren, die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij 

zich allang, in zak en as gezeten, bekeerd hebben. Maar het zal voor Tyrus en 

Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan voor u. En u, Kapernaüm, die tot 

de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Wie naar 

u luistert, die luistert naar Mij; wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij 

verwerpt, die verwerpt Hem Die Mij gezonden heeft. De zeventig zijn 

teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw 

Naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem 

uit de hemel vallen. Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te 

trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade 

toebrengen. Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen 

zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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De Derde dag van de maand Toeba 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (18: 1 – 7) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 115: 12, 13 

De HEERE heeft aan ons gedacht: Hij zal zegenen, Hij zal het huis van Israël 

zegenen, Hij zal het huis van Aäron zegenen. Hij zal zegenen wie de HEERE 

vrezen, de kleinen met de groten. Halleluja.  
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 18: 1 – 7 

Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Wie is toch de 

belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij Zich en 

zette dat in hun midden. En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet 

verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist 

niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de 

belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in Mijn 

Naam, die ontvangt Mij. Maar wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, 

doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan 

zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was. Wee de 

wereld vanwege al haar struikelblokken, want het is noodzakelijk dat er 

struikelblokken komen; maar wee die mens door wie zo'n struikelblok er komt!  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (18: 10 – 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 119: 130, 141 

Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht. Ik 

ben klein en veracht, maar Uw bevelen heb ik niet vergeten. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 18: 10 – 20 

Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen 

in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Wat 

denkt u: als iemand honderd schapen heeft, en een daarvan afgedwaald is, zal 

hij niet de negenennegentig andere achterlaten en in de bergen het 

afgedwaalde gaan zoeken? En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg 

u dat hij zich daarover meer verblijdt dan over de negenennegentig die niet 

afgedwaald waren. Zo is het ook niet de wil van uw Vader, Die in de hemelen 

is, dat een van deze kleinen verloren gaat. Maar als uw broeder tegen u 

gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; 

als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u 

luistert, neem er dan nog een of twee met u mee, opdat in de mond van twee of 

drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan 

tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan 

voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de 

aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, 

zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde 

iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn 

Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam 

bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 13: 11 – 14: 4 

Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik 

als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke 

tenietgedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, 

maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar 

dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, 

deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Jaag de liefde na en streef naar 

de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren. Wie namelijk in 

een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand 

begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter 

profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. 

Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt 

de gemeente op.  De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 
 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 1: 25 - 2: 10 

Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat 

onder u verkondigd is. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, 

afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar 

de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u 

tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, en kom naar Hem toe 

als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God 

uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot 

een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te 

brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de 

Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie 

in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is Hij 

kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers 

verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots 
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en een struikelblok; voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door 

ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een 

uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat 

God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van 

Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die 

voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, 

maar nu in ontferming aangenomen bent.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 9: 22 – 30 

Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en hij bracht de Joden die in 

Damascus woonden, in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. 

En toen er veel dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden om hem te 

doden, maar hun samenzwering werd aan Saulus bekend. En zij bewaakten de 

poorten, zowel overdag als 's nachts, om hem te kunnen doden. Maar de 

discipelen namen hem 's nachts mee en lieten hem door een opening in de 

muur neer, door hem in een mand te laten zakken. Toen Saulus nu in Jeruzalem 

gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten, maar zij waren 

allen bevreesd voor hem, want zij geloofden niet dat hij een discipel was. Maar 

Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde 

hun hoe hij onderweg de Heere gezien had, dat Hij tot hem gesproken had en 

hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had in de Naam van Jezus. En hij 

ging in Jeruzalem met hen in en uit. En hij sprak vrijmoedig in de Naam van 

de Heere Jezus; ook sprak en redetwistte hij met de Griekssprekenden, maar 

die probeerden hem te doden. Maar toen de broeders dit te weten kwamen, 

brachten zij hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar weg naar Tarsus. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (2: 13 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 113:1 , 2 

Loof, dienaren van de HEERE, loof de Naam van de HEERE. De Naam van de 

HEERE zij geloofd, van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan wie 

alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 2: 13 – 23 

Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een 

droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht 

naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind 

zoeken om Het om te brengen. Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in 

de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van 

Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: Uit 

Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de 

wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en 

bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, 

van twee jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de 

wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de 

profeet Jeremia: Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm; 

Rachel huilde over haar kinderen, en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet 

meer zijn. Toen Herodes gestorven was, zie, een engel van de Heere verschijnt 

Jozef in een droom, in Egypte, en zegt: Sta op, neem het Kind en Zijn moeder met 

u mee, en ga naar het land Israël, want zij die het Kind naar het leven stonden, 

zijn gestorven. Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder met zich mee, en 

kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaüs in Judea koning 

was in de plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan. Maar 

nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, vertrok 

hij naar het gebied van Galilea. En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in 

een stad die Nazareth heette, zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is: 

dat Hij Nazarener genoemd zal worden. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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De Vierde dag van de maand Toeba 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Johannes (15: 7 - 16) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 19: 2, 5 

De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. 

Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van 

de wereld. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 15: 7 – 16 

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal 

u ten deel vallen. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt 

en Mijn discipelen bent. Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u 

liefgehad; blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn 

liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in 

Zijn liefde blijf. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u 

zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is Mijn gebod: dat u 

elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan 

deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent Mijn 

vrienden, als u doet wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf 

weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles 

wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt Mij 

uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou 

heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar 

van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (1: 1 – 17) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 45: 2, 3 

Mijn hart brengt een goed woord voort; ik draag mijn gedichten voor over een 

Koning; mijn tong is een pen van een vaardige schrijver, daarom heeft God U 

voor eeuwig gezegend. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 1: 1 – 17 

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 

Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en 

zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het 

leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de 

duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God 

gezonden; zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis, om van het 

licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, 

maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht, 

dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld 

is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het 

Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem 

aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te 

worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil 

van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het 

Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn 

heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), 

vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj 

was het van Wie ik zei: Hij Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was 

er eerder dan ik. En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade 

op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn 

er door Jezus Christus gekomen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 10: 4 – 18 

Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die 

gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: De mens 

die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die 

uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel 

opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of: Wie zal in de afgrond 

neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? 

Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het 

geloof, dat wij prediken: Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw 

hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. 

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men 

tot zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd 

worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een 

en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want 

ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij 

dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven 

van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die 

predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals 

geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van 

hen die het goede verkondigen! Maar zij zijn niet allen het Evangelie 

gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking 

geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van 

God. Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel: Hun geluid 

is over heel de aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden van de wereld. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 1: 1 – 2: 6 

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met 

onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het 

Woord des levens want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en 

wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan 

ons is geopenbaard wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat 

ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met 

de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, 

opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van Hem 

gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het 

geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben 

en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. 

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij 

gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt 

ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 

onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is 

getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van 

alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij 

Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf 

u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben 

een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een 

verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de 

zonden van de hele wereld. En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, 

namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn 

geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. 

Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God 

volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem 

te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 3: 1 – 16 

Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het 

gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, 

werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de 

Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel 

binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de 

tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. 

En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: Kijk ons aan! En 

hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te 

ontvangen. Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat 

geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! En 

hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden 

zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond, 

en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het 

volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene was die voor een 

liefdegave bij de Schone Poort van de tempel gezeten had; en zij werden vervuld 

met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de 

kreupele, die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk 

bij hen samen in de zuilengang die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, 

en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische 

mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo 

doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben 

bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Izak en Jakob, de 

God van onze vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Die u hebt 

overgeleverd. U hebt Hem verloochend vóór Pilatus, toen die oordeelde dat 

men Hem zou loslaten. U echter hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend 

en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden, maar de Vorst van 

het leven hebt u gedood, Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij 

getuigen zijn. En Zijn Naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt 

door het geloof in Zijn Naam. En het geloof dat er is door Hem, heeft hem in 

aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (21: 15 – 25) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 139: 17, 18 

Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is 

hun aantal. Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 21: 15 – 25 

Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon 

Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen 

Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn 

lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon 

van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U 

houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen. Hij zei voor de derde keer 

tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, 

omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei 

tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei 

tegen hem: Weid Mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger 

was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde; maar als u oud geworden bent, 

zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen 

waar u niet heen wilt. En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood hij 

God verheerlijken zou. En nadat Hij dit gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg 

Mij! En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus 

liefhad, die ook tijdens het avondmaal tegen Zijn borst was gaan liggen en 

gezegd had: Heere, wie is het die U verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei 

hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen 

hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u Mij! 

Dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de 

broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, 

maar: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Dit is de 

discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft; en wij 

weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus 
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gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, 

denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

$$$ 
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De Zesde dag van de maand Toeba 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (2: 15 - 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 116: 16 - 19 

U hebt mijn boeien losgemaakt. Ik zal U een offer van dankzegging brengen. 

Mijn geloften zal ik aan de HEERE nakomen, nu, in de tegenwoordigheid van 

al Zijn volk, in de voorhoven van het huis van de HEERE, in uw midden, 

Jeruzalem. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 2: 15 – 20 

En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, 

dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat 

woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij 

gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. 

Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over 

dit Kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat 

door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden 

en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten 

en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen 

gesproken was. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (2: 40 - 52) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 66: 13 - 15 

Ik zal met brandoffers Uw huis binnengaan; ik zal aan U mijn geloften 

nakomen, die mijn lippen hebben geuit. Brandoffers van mestvee zal ik U 

brengen, samen met de offergeur van rammen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 2: 40 – 52 

En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met 

wijsheid, en de genade van God was op Hem. En Zijn ouders reisden elk jaar 

voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen Hij twaalf jaar was en zij 

naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren, en die dagen tot 

het einde doorgebracht hadden, bleef het Kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, 

in Jeruzalem achter zonder dat Jozef en Zijn moeder het wisten. Maar omdat 

zij dachten dat Hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver, en 

daarna zochten zij Hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen 

zij Hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten Hem daar. 

En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl Hij te 

midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Allen 

die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn verstand en antwoorden. En toen 

zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: Kind, 

waarom hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst 

gezocht. En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik 

moet zijn in de dingen van mijn Vader? En zij begrepen het woord niet dat Hij 

tot hen sprak. En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun 

onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus 

nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de 

Filippenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

Fil 3: 1 – 12 

Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te 

schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, 

let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, 

wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees 

vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen; als 

iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer: 

besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, 

een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver 

betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in 

de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' 

wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege 

de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik 

dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik 

Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, niet met mijn 

rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, 

namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; opdat ik Hem 

mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn 

lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen 

tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt 

ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door 

Christus Jezus gegrepen.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen.   
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Pe 1: 12 – 21 

Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze 

weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt bent. En ik acht het juist, zolang 

ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet 

dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heere Jezus 

Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend 

beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Want 

wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de 

komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn 

ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God de Vader eer 

en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid 

tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. En 

deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met 

Hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast 

en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die 

schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat 

in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift 

een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht 

door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest 

gedreven, hebben gesproken. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 15: 13 – 21 

En toen zij zwegen, antwoordde Jakobus: Mannenbroeders, luister naar mij. 

Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om 

voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de 

woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: Hierna zal Ik 

terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is 
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afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen 

die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn 

Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. Aan God zijn al Zijn 

werken van eeuwigheid bekend. Daarom ben ik van oordeel dat men het hun 

die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar aan hen 

moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de 

afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. Want Mozes 

heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt 

elke sabbat in de synagogen voorgelezen. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (2: 21 - 39) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 50: 14, 23 

Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw geloften na. Wie dank 

offert, zal Mij eren; wie de rechte weg gaat, zal Ik Gods heil doen zien. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 2: 21 – 39 

En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd 

Hem de Naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat Hij in de 

moederschoot ontvangen was. En toen de dagen van haar reiniging volgens de 

wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de 

Heere voor te stellen, zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat 

mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd 

worden, en om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de 

Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in 

Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en 

godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was 

op hem. En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest 

dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien. En 
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hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus 

binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij 

Het in zijn armen, loofde God en zei: Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan 

in vrede, volgens Uw woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, die 

U bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te 

verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en Zijn moeder 

verwonderden zich over wat er over Hem gezegd werd. En Simeon zegende hen 

en zei tegen Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding 

van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden, ook door 

uw eigen ziel zal een zwaard gaan opdat de overwegingen uit veel harten 

openbaar worden. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit 

de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 

zeven jaar met haar man geleefd. En zij was een weduwe van ongeveer 

vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag 

en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens 

de Heere, en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem 

verwachtten. En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de 

Heere gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad 

Nazareth. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
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De Dertiende dag van de maand Toeba 
Het Feest van de Bruiloft te Kana in Galilea 

 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (19: 1 - 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 4: 8, 9 

Hun nieuwe wijn in overvloed hadden, want U alleen, HEERE, doet mij veilig 

wonen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 19: 1 – 12 

En het gebeurde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat Hij uit Galilea 

vertrok en over de Jordaan naar het gebied van Judea ging. En een grote menigte 

volgde Hem, en Hij genas hen daar. En de Farizeeën kwamen naar Hem toe om 

Hem te verzoeken en zeiden tegen Hem: Is het een man toegestaan zijn vrouw om 

allerlei redenen te verstoten? En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet 

gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en 

vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en 

moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees 

zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd 

heeft, laat de mens dat niet scheiden. Zij zeiden tegen Hem: Waarom heeft Mozes 

dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tegen 

hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te 

verstoten; maar van het begin af is het zo niet geweest. Maar Ik zeg u: Wie zijn 

vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt 

overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Zijn discipelen 

zeiden tegen Hem: Als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het 

beter niet te trouwen. Maar Hij zei tegen hen: Niet allen vatten dit woord, maar 

alleen zij aan wie het gegeven is. Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot 

zo geboren zijn; en er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn; en er zijn 

ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het Koninkrijk der hemelen. Wie dit 

vatten kan, laat die het vatten. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (4: 43 - 54) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 104: 15, 24 

Wijn, die het hart van de sterveling verblijdt, olie, die zijn gezicht doet glanzen. 

Hoe groot zijn Uw werken, HEERE, U hebt alles met wijsheid gemaakt. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 4: 43 – 54 

En na die twee dagen vertrok Hij vandaar en ging naar Galilea, want Jezus heeft 

Zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderstad geen eer ontvangt. Toen Hij 

dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileeërs Hem, omdat zij alles gezien 

hadden wat Hij in Jeruzalem gedaan had op het feest; want ook zijzelf waren 

naar het feest gegaan. Jezus dan kwam opnieuw te Kana in Galilea, waar Hij 

van water wijn gemaakt had. En er was een zekere koninklijke hoveling, wiens 

zoon ziek lag in Kapernaüm. Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea 

was gekomen, ging hij naar Hem toe en vroeg Hem te komen en zijn zoon 

gezond te maken, want hij lag op sterven. Jezus dan zei tegen hem: Als u geen 

tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. De koninklijke hoveling 

zei tegen Hem: Heere, kom voordat mijn kind sterft. Jezus zei tegen hem: Ga 

heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei, en 

ging heen. En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet en 

berichtten hem: Uw kind leeft! Hij informeerde dan bij hen naar het uur 

waarop de beterschap was ingetreden. En zij zeiden tegen hem: Gisteren op het 

zevende uur is de koorts van hem geweken. De vader dan zag in dat het op dat 

uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had: Uw zoon leeft. En hij geloofde, 

hijzelf en zijn hele huis. Dit deed Jezus als nieuw teken, het tweede, toen Hij uit 

Judea in Galilea gekomen was. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

  



De Dertiende dag van de maand Toeba 

 

 

 

611 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 6: 3 – 16 

Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood 

gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat 

evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo 

ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één plant 

zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan 

Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met 

Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden 

en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is 

rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij 

dat wij ook met Hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu Hij is 

opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. 

Want wat Zijn sterven betreft, is Hij voor eens en altijd voor de zonde 

gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo dient ook u uzelf te 

rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze 

Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de 

begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan 

de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan 

God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden 

wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. 

U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij 

zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt 

niet! Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot 

gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de 

dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid?  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 2: 20 – 25 

Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven 

omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent, en omdat er geen leugen 

uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de 

Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de 

Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt, 

in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de 

Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het 

eeuwige leven.  Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De 

wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft 

in eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen die 

met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 8: 3 – 13 

En Saulus begon de gemeente te verwoesten: hij ging de huizen binnen, sleepte 

mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan die overal 

verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het Woord. En Filippus 

daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigten 

hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden 

en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, 

gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen werden 

genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. En een zeker man, van wie 

de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij en deed het volk van 

Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Allen, 

van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden: Deze man is de grote kracht van 

God. En zij hingen hem aan, omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had 

doen staan. Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk 

van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, 

zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook en nadat hij gedoopt was, 

bleef hij voortdurend bij Filippus; en toen hij de tekenen en grote krachten zag die 

er gebeurden, stond hij versteld. Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt 

zich, neemt toe in kracht en slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen.  
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (2: 1 – 11) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 77: 15, 16, 17 

U bent de God Die wonderen doet, U hebt Uw macht bekendgemaakt onder de 

volken. U hebt Uw volk door Uw sterke arm verlost, o God, de wateren zagen 

U, zij beefden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 2: 1 – 11 

En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van 

Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn 

discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus 

tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb 

Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de 

dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren zes stenen 

watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een 

inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met 

water. En zij vulden ze tot aan de rand. En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets 

uit en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het. Toen nu de 

ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was hij wist niet 

waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, 

wisten het riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem: 

Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken 

heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus 

gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn 

heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

$$$ 
  

Dagen Hoofdindex 



De Tweeëntwintigste dag van de maand Toeba 

 

 

 

614 

De Tweeëntwintigste dag van de maand Toeba 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (25: 14 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 32: 11; 6 

Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen, zing vrolijk, alle 

oprechten van hart. Daarom zal iedere heilige tot U bidden ten tijde dat U Zich 

laat vinden. Halleluja.  
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 25: 14 – 23 

Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich 

riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de één gaf hij vijf talenten, 

aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij 

reisde meteen weg. Hij die de vijf talenten ontvangen had, ging weg en 

handelde daarmee en hij verdiende vijf andere talenten erbij. Evenzo verdiende 

degene die de twee talenten ontvangen had, er nog twee bij. Maar hij die het 

ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld 

van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield 

afrekening met hen. En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en 

bracht nog vijf talenten bij hem, en hij zei: Heer, vijf talenten hebt u mij 

gegeven; zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen 

hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, 

over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. En degene die de 

twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei: Heer, twee 

talenten hebt u mij gegeven, zie, twee andere talenten heb ik aan winst 

gemaakt. Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over 

weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde 

van uw heer. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (19: 11 – 19) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 33: 1, 12 

Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen! Een lofzang past de oprechten. 

Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft, het volk dat Hij Zich als 

eigendom verkozen heeft. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 19: 11 – 19 

Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak Hij een gelijkenis uit, die Hij eraan 

toevoegde omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het Koninkrijk 

van God onmiddellijk zou aanbreken. Hij zei dan: Een zeker mens van hoge 

geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te 

nemen en daarna terug te keren. En hij riep zijn tien slaven, gaf hun tien 

ponden en zei tegen hen: Doe daarmee zaken totdat ik terugkom. En zijn 

burgers haatten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen: Wij 

willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. En het gebeurde, toen hij 

teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen, dat hij 

zei dat men die slaven aan wie hij het geld gegeven had, bij hem zou roepen om 

te weten wat ieder met het zakendoen aan winst had gemaakt. Toen verscheen 

de eerste en zei: Heer, uw pond heeft tien ponden winst opgeleverd. En hij zei 

tegen hem: Goed gedaan, goede slaaf! Wees, omdat u in het minste trouw bent 

geweest, machthebber over tien steden. Toen kwam de tweede en zei: Heer, uw 

pond heeft vijf ponden opgeleverd. En hij zei ook tegen hem: En u, wees 

machthebber over vijf steden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de 

Filippenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

Fil 3: 20 – 4: 9 

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker 

verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam 

veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, 

overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan 

onderwerpen. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn 

blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden! Ik roep Euodia en 

ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, 

mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen, die samen met mij gestreden 

hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van 

wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg 

het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere 

is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door 

bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van 

God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in 

Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat 

rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige 

deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en 

ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede 

zal met u zijn.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 
 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 5: 9 – 20 

Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de 

Rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het 

lijden en van het geduld de profeten, die in de naam van de Heere gesproken 

hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de 

volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere 



De Tweeëntwintigste dag van de maand Toeba 

 

 

 

617 

vol ontferming is en barmhartig. Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer 

niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere 

eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt. 

Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat 

hij lofzingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de 

gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven 

in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de 

Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat 

vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u 

gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 

Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou 

regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad 

opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, 

als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem 

terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet 

terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal 

bedekken.   Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. 

De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet 

blijft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 11: 19 – 26  

Zij nu die, door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden 

had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en 

Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het Woord spraken dan alleen tot de 

Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene 

die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de 

Griekssprekenden en de Heere Jezus verkondigden. En de hand van de Heere 

was met hen en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het 

gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was, ter ore; en zij 

zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij 

daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij 

hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij 

was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof; en er werd een 

grote menigte aan de Heere toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om 
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Saulus te zoeken; en toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. 

En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een 

grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië 

christenen genoemd werden. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (12: 32 - 44) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 34: 20 ; 68: 4 

De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem. 

Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij springen op van vreugde voor Gods 

aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 12: 32 – 44 

Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het 

Koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als 

liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet 

opraakt, in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet 

aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Laten uw 

lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen 

die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als 

hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn 

komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen 

aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. En als hij komt in 

de tweede nachtwake of als hij komt in de derde nachtwake en hen zo aantreft, 

zalig zijn die slaven. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op 

welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis 

zou hebben laten inbreken. U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u 

het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. En Petrus zei tegen Hem: 

Heere, spreekt U deze gelijkenis tot ons, of ook tot allen? En de Heere zei: Wie 
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is dan de trouwe en verstandige rentmeester, die de heer over zijn 

huisbedienden zal aanstellen om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven 

dat hun toekomt? Zalig de slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend 

aangetroffen zal worden. Werkelijk, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen 

zal aanstellen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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De Zesentwintigste dag van de maand Toeba 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (10: 34 - 42) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 32: 11, 6 

Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen, zing vrolijk, alle 

oprechten van hart. Daarom zal iedere heilige tot U bidden ten tijde dat U Zich 

laat vinden. Halleluja.  
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 10: 34 – 42 

Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet 

gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om 

tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en 

haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands 

huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, 

is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. 

En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. Wie zijn 

leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het 

vinden. Wie u ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die 

Mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, zal het 

loon van een profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt omdat hij 

een rechtvaardige is, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie een 

van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een 

discipel is, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

  



De Zesentwintigste dag van de maand Toeba 

 

 

 

611 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (6: 17 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 33: 1, 12 

Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen! Een lofzang past de oprechten. 

Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft, het volk dat Hij Zich als 

eigendom verkozen heeft. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 6: 17 – 23 

En toen Hij met hen afgedaald was, bleef Hij staan op een vlakke plaats en met 

Hem een menigte van Zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel 

Judea en Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon, die gekomen waren 

om Hem te horen en om van hun ziekten genezen te worden, ook zij die gekweld 

werden door onreine geesten; en zij werden genezen. En heel de menigte 

probeerde Hem aan te raken, want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze 

allen. En toen Hij Zijn ogen opgeslagen had naar Zijn discipelen, zei Hij: Zalig 

bent u, armen, want van u is het Koninkrijk van God. Zalig bent u die nu honger 

hebt, want u zult verzadigd worden. Zalig bent u die nu huilt, want u zult 

lachen. Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en 

u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. 

Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de 

hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 12: 3 – 14 

Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich 

heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet 

tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de 

vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, 

acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem 

terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt 

iedere zoon die Hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als 

kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar 

als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u 

bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als 

opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer 

onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven? Want zij hebben ons wel 

voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons 

nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op 

het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar 

later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van 

gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën, 

en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet wordt 

ontwricht, maar veeleer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen, en de 

heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 
 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 4: 12 – 19 

Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving 

dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar 

de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich 

ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u 
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smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de 

Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel 

gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u 

lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met 

de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen lijdt, laat 

hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu 

is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons 

begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam 

zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en 

de zondaar verschijnen? Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, 

hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen van 

het goede. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 8: 3 – 13  

En Saulus begon de gemeente te verwoesten: hij ging de huizen binnen, sleepte 

mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan die 

overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het Woord. En 

Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de 

menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat 

zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine 

geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en 

kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. En een 

zeker man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad 

toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei 

dat hij een groot man was. Allen, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden: 

Deze man is de grote kracht van God. En zij hingen hem aan, omdat hij hen 

lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zij Filippus 

geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van 

Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. 

En Simon geloofde zelf ook en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij 
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Filippus; en toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond 

hij versteld. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (4: 23 – 5: 16) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 34: 20, 21 

De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem. Hij 

bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 4: 23 – 5: 16 

En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte 

het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder 

het volk. En het gerucht over Hem verspreidde zich over heel Syrië; en zij 

brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en 

pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken 

en verlamden; en Hij genas hen. En grote menigten volgden Hem, uit Galilea 

en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea, en van over de Jordaan. Toen Jezus de 

menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn 

discipelen bij Hem. En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: Zalig 

zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn 

zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, 

want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de 

gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, 

want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van 

hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods 

kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de 

gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als 

men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, 

omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, 
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want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn. U bent het 

zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het 

gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door 

de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die 

boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp 

aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor 

allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw 

goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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De Dertigste dag van de maand Toebah 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (26: 6 - 13) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 68: 26, 27  

De zangers gingen voorop, de snarenspelers daarachter, in het midden de 

trommelende meisjes. Loof God in de samenkomsten, loof de Heere, u die 

voortkomt uit de bron van Israël. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 26: 6 – 13 

Toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon, de melaatse, kwam er een 

vrouw naar Hem toe die een albasten fles met zeer kostbare zalf had; en zij goot 

die uit op Zijn hoofd terwijl Hij aanlag. Toen Zijn discipelen dat zagen, waren 

zij verontwaardigd en zeiden: Waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers 

duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar 

Jezus, Die dit merkte, zei tegen hen: Waarom valt u deze vrouw lastig? Want 

zij heeft een goed werk aan Mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, 

maar Mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op Mijn lichaam goot, deed 

zij dat als voorbereiding op Mijn begrafenis. Voorwaar, Ik zeg u: overal waar 

dit Evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar 

gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (4: 15 – 24) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 8: 3, 4 

Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament 

gelegd. Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, 

die U hun plaats gegeven hebt. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 4: 15 – 24 

De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer 

zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar: Ga 

heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik 

heb geen man. Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man, 

want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar 

waarheid gezegd. De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, ik zie dat U een profeet 

bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, en bij u zegt men dat in 

Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar: Vrouw, 

geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de 

Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, 

want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu, dat de ware 

aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader 

zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten 

Hem aanbidden in geest en waarheid. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Efeze, zijn 

zegen zij met ons. 
 

Efe 5: 8 – 21 

Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als 

kinderen van het licht want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en 

rechtvaardigheid en waarheid en beproef wat de Heere welbehaaglijk is. En 

neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker 

ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om 

zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het 

licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt 

Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. 

Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en 

buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet 

onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken 

van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek 

onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de 

Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader 

in de naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze 

Gods.  De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 3: 5 – 14 

Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en 

hun eigen mannen onderdanig waren; zoals Sara Abraham gehoorzaamde en 

hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet 

bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Evenzo, 

mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, 

haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen met haar van de genade van het 

leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Ten slotte, wees allen 

eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en 

vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen 
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daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult 

beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn 

tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; 

die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken 

en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en 

Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen 

hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent 

van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, 

dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in 

verwarring brengen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 21: 5 –14  

Het gebeurde nu, toen wij deze dagen daar doorgebracht hadden, dat wij 

vertrokken en verder reisden. En zij begeleidden ons allen met vrouwen en 

kinderen tot buiten de stad. En wij knielden neer op het strand en baden. En 

toen wij elkaar gegroet hadden, gingen wij aan boord van het schip, maar zij 

keerden terug, ieder naar zijn huis. Nadat wij de reis per schip vanaf Tyrus 

volbracht hadden, kwamen wij aan in Ptolemaïs, begroetten de broeders en 

bleven één dag bij hen. En de volgende dag gingen Paulus en wij die bij hem 

waren, daarvandaan en kwamen in Caesarea. Wij gingen naar het huis van 

Filippus, de evangelist, die een van de zeven diakenen was, en bleven bij hem. 

Deze had vier dochters, nog maagden, die profeteerden. En toen wij daar vele 

dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea, van wie de naam Agabus 

was. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus, en nadat hij zijn 

eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij: Dit zegt de Heilige 

Geest: De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in 

Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. Toen wij dit 

hoorden, smeekten zowel wij als de mensen van die plaats dat hij niet naar 

Jeruzalem zou gaan. Maar Paulus antwoordde: Wat doet u nu dat u huilt en 

mijn hart week maakt? Want ik ben bereid, niet alleen gebonden te worden, 

maar ook te sterven in Jeruzalem voor de Naam van de Heere Jezus. En toen 
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hij zich niet liet overtuigen, deden wij er het zwijgen toe, en zeiden: Laat de wil 

van de Heere geschieden. Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, 

neemt toe in kracht en slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (25: 1 - 13) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 45: 15, 16 

Zij naar de Koning geleid; jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg, 

worden bij U gebracht. Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij 

gaan het paleis van de Koning binnen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze Verlosser en ons 

aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan wie alle eer en glorie in 

eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 25: 1 – 13 

Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen 

namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en 

vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie 

met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. 

Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te 

middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem 

tegemoet! Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De 

dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan 

uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet 

genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen 

zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, 

gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Later 

kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij 

antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want 

u weet de dag en ook het uur.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

$$$ 
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De Tweede dag van de maand Amshier 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (22: 24 - 30) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 32: 11, 6 

Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen, zing vrolijk, alle 

oprechten van hart! Daarom zal iedere heilige tot U bidden ten tijde dat U Zich 

laat vinden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 22: 24 – 30 

Er ontstond ook onenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de 

belangrijkste te zijn. En Hij zei tegen hen: De koningen van de volken heersen 

over hen, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u 

echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste 

worden en wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker: hij 

die aanligt of hij die bedient? Is het niet hij die aanligt? Ik echter ben in uw 

midden als Iemand Die dient. En u bent het die steeds bij Mij gebleven bent in 

Mijn verzoekingen. En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan 

Mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en 

op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (25: 14 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 33: 1, 12 

Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen! Een lofzang past de oprechten. 

Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft, het volk dat Hij Zich als 

eigendom verkozen heeft. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 25: 14 - 23 

Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich 

riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de één gaf hij vijf talenten, 

aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij 

reisde meteen weg. Hij die de vijf talenten ontvangen had, ging weg en 

handelde daarmee en hij verdiende vijf andere talenten erbij. Evenzo verdiende 

degene die de twee talenten ontvangen had, er nog twee bij. Maar hij die het 

ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld 

van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield 

afrekening met hen. En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en 

bracht nog vijf talenten bij hem, en hij zei: Heer, vijf talenten hebt u mij 

gegeven; zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen 

hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, 

over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. En degene die de 

twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei: Heer, twee 

talenten hebt u mij gegeven, zie, twee andere talenten heb ik aan winst 

gemaakt. Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over 

weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde 

van uw heer. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 13: 7 – 25 

Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let 

op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na. Jezus Christus is 

gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door 

veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt 

door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen 

baat bij gevonden. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel 

dienen, niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als 

verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd 

binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom 

heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort 

geleden. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad 

dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de 

toekomstige. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, 

namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. En vergeet het weldoen 

en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een 

welgevallen. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij 

waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat 

mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen 

nut. Bid voor ons, want wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten 

hebben, omdat wij in alle dingen goed willen wandelen. En ik roep u er te meer 

toe op dit te doen, opdat ik des te eerder aan u zal worden teruggegeven. De 

God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus 

Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het 

eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en 

in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de 

heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Overigens roep ik u ertoe op, broeders, 

deze woorden van vermaning te verdragen, ook al heb ik u slechts in het kort 

geschreven. U moet weten dat broeder Timotheüs losgelaten is. Samen met 

hem zal ik u zien, zodra hij komt. Groet al uw voorgangers en al de heiligen. De 

broeders uit Italië groeten u. De genade zij met u allen. Amen. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 5: 1 – 14 

De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het 

lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal 

worden: Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet 

gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als 

mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als 

mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de Opperherder 

verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. 

Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar 

onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de 

hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de 

krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen 

op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam; want uw 

tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij 

zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de 

wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd 

wordt. De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige 

heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – 

toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de 

kracht in alle eeuwigheid. Amen. Met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik 

meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u 

aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is, waarin u staat. U 

groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Markus, mijn zoon. 

Groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus 

bent.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 15: 12 – 21 

En heel de menigte zweeg, en zij hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat 

voor grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. 

En toen zij zwegen, antwoordde Jakobus: Mannenbroeders, luister naar mij. 

Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om 

voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de 

woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: Hierna zal Ik 

terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is 

afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen 

die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn 

Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. Aan God zijn al Zijn 

werken van eeuwigheid bekend. Daarom ben ik van oordeel dat men het hun 

die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar aan hen 

moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de 

afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. Want Mozes 

heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt 

elke sabbat in de synagogen voorgelezen. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Markus (9: 33 - 41) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 132: 9, 10, 1, 2 

Laat Uw priesters bekleed worden met gerechtigheid, laat Uw gunstelingen 

juichen, omwille van David, Uw dienaar. HEERE, denk aan David, hoe hij de 

HEERE gezworen heeft, de Machtige Jakobs deze gelofte deed. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen.  
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Mar 9: 33 – 41 

En Hij kwam in Kapernaüm en toen Hij thuisgekomen was, vroeg Hij hun: 

Waarover had u het met elkaar onderweg? Maar zij zwegen, want zij hadden 

onderweg een woordenwisseling met elkaar gehad over wie de belangrijkste 

was. En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen: Als iemand de eerste 

wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen. En Hij nam 

een kind, zette dat in hun midden en omarmde het, en Hij zei tegen hen: Wie 

een van zulke kinderen ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij; en wie Mij 

ontvangt, die ontvangt niet Mij, maar Hem Die Mij gezonden heeft. En 

Johannes antwoordde Hem: Meester, wij hebben iemand gezien die demonen 

uitdreef in Uw Naam, iemand die ons niet volgt; en wij hebben het hem 

verboden, omdat hij ons niet volgt. Maar Jezus zei: Verbied het hem niet, want 

er is niemand die een kracht doen zal in Mijn Naam en kort daarna kwaad van 

Mij zal kunnen spreken. Want wie niet tegen ons is, die is voor ons. Want wie 

u een beker water te drinken zal geven in Mijn Naam omdat u discipelen van 

Christus bent, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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De Dertiende dag van de maand Baramhat 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (16: 24 - 28) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 34: 20, 21 

De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem. Hij 

bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 16: 24 - 28 

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, 

moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie 

zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal 

verliezen om Mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens, als hij heel 

de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als 

losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid 

van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn 

daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de 

dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen 

in Zijn Koninkrijk. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (13: 9 - 13) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 37: 39, 40 

Maar het heil van de rechtvaardigen komt van de HEERE, hun kracht ten tijde 

van benauwdheid. De HEERE zal hen helpen en bevrijden; en verlossen, want 

zij hebben tot Hem de toevlucht genomen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 13: 9 - 13 

Past u op uzelf; want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in de 

synagogen zult u geslagen worden; en u zult voor stadhouders en koningen 

geplaatst worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen. En het 

Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. En wanneer ze u zullen 

wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u 

spreken moet, en bedenk het niet; maar wat u op dat moment gegeven zal 

worden, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En 

de ene broer zal de andere overleveren tot de dood en de vader het kind; en de 

kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En u zult door 

allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie volharden zal tot het 

einde, die zal zalig worden.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan de 

Korinthe, zijn zegen zij met ons. 
 

2Kor 10: 1 - 18 

Ik nu, Paulus zelf, roep u op door de zachtmoedigheid en welwillendheid van 

Christus ik, die volgens sommigen in uw tegenwoordigheid wel schuchter ben, 

maar in mijn afwezigheid flink tegen u doe ja, ik smeek u dat ik, wanneer ik 

aanwezig ben, niet flink hoef te doen met de vrijmoedigheid waarmee ik meen 
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het te moeten opnemen tegen sommigen die van mening zijn dat wij naar het 

vlees wandelen. Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar 

het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig 

door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af 

en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke 

gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en 

wij staan gereed om elke ongehoorzaam-heid te bestraffen, zodra uw 

gehoorzaamheid volkomen zal zijn. Kijkt u alleen naar het uiterlijk? Als iemand 

er voor zichzelf van overtuigd is dat hij van Christus is, laat hij dan ook dit bij 

zichzelf bedenken: dat zoals hij zelf van Christus is, zo ook wij van Christus zijn. 

Want ook als ik mij nog meer zou beroemen op onze volmacht, die de Heere 

ons gegeven heeft tot opbouw en niet tot uw afbraak, dan zou ik nog niet 

beschaamd worden. Dit zeg ik om niet de schijn te wekken dat ik u door de 

brieven schrik wil aanjagen. Want zijn brieven zegt men zijn wel gewichtig en 

krachtig, maar zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak en zijn spreken is 

verachtelijk. Laat zo iemand dit bedenken: zoals wij zijn in het spreken door 

brieven wanneer wij afwezig zijn, zo zijn wij ook in het doen wanneer wij 

aanwezig zijn. Want wij durven ons niet te rekenen onder, of te vergelijken met 

sommigen die zichzelf aanbevelen; maar door zichzelf af te meten aan zichzelf, 

en zichzelf te vergelijken met zichzelf, zijn zij bepaald niet verstandig. Wij 

echter zullen niet onbegrensd roemen, maar overeenkomstig de grens van wat 

God ons toebedeeld heeft, om ook u te bereiken. Want wij overschrijden onze 

grenzen niet, alsof wij u niet hadden mogen bereiken; wij zijn immers bij u 

gekomen met het Evangelie van Christus. En wij beroemen ons niet 

onbegrensd op de inspanningen van anderen, maar wij hebben hoop dat, 

wanneer uw geloof gegroeid zal zijn, ons werkterrein onder u overvloedig 

uitgebreid zal worden, overeenkomstig wat God ons toegewezen heeft, om het 

Evangelie te verkondigen in streken die nog verder weg zijn dan de uwe; zonder 

te roemen over wat reeds tot stand is gebracht in het toegewezen gebied van 

een ander. Maar wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Want niet wie zichzelf 

aanbeveelt, die is welbeproefd, maar wie door de Heere wordt aanbevolen. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 4: 1 - 11 

Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich 

wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden 

met het dienen van de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het 

vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te 

leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil 

van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, 

begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke 

afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde 

uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap 

moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te 

oordelen. Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij 

wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar 

God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen 

en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want 

de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, 

zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die 

ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als 

iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand 

dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles 

verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht 

toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.  Bemint de wereld niet, noch de 

dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. 

Doch wie de wil van God doet blijft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 12: 25 – 13: 12  

Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem na daar hun dienstwerk 

vervuld te hebben, en zij namen ook Johannes mee, die ook Markus genoemd 

werd. En er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele profeten en 

leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van 
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Cyrene, Manahen, die met Herodes de viervorst opgegroeid was, en Saulus. En 

terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij 

zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb. Toen 

vastten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij 

hen gaan. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië 

en voeren vandaar naar Cyprus. En toen zij in Salamis gekomen waren, 

verkondigden zij het Woord van God in de synagogen van de Joden; en zij 

hadden bovendien Johannes als dienaar. En toen zij het eiland doorgegaan 

waren tot Pafos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een 

Jood van wie de naam Barjezus was. Hij hoorde bij de stadhouder Sergius 

Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde 

ernaar het Woord van God te horen. Maar Elymas, de tovenaar (want zo wordt 

zijn naam vertaald), ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het 

geloof af te houden. Maar Saulus (die ook Paulus genoemd wordt), vervuld met 

de Heilige Geest, keek hem doordringend aan, en zei: O duivelskind, vol van 

alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet 

mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien? En nu, zie, de hand 

van de Heere is tegen u en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En 

onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem, en rondlopend zocht hij 

naar mensen om hem bij de hand te leiden. Toen de stadhouder zag wat er 

gebeurd was, geloofde hij, versteld over de leer van de Heere. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (11: 53 - 12: 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 97: 11, 12 

Licht is gezaaid voor de rechtvaardige en blijdschap voor de oprechten van hart. 

Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE; loof Hem ter gedachtenis aan Zijn 

heiligheid. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 11: 53 - 12: 12 

Toen Hij deze dingen tegen hen zei, begonnen de schriftgeleerden en Farizeeën 

hevig tegen Hem tekeer te gaan en dwongen zij Hem Zich over veel dingen uit 

te spreken: zij spanden strikken voor Hem om iets uit Zijn mond op te vangen, 

opdat zij Hem zouden kunnen beschuldigen. Intussen, toen er een menigte van 

vele duizenden mensen bijeengekomen was, zodat zij elkaar bijna onder de voet 

liepen, begon Hij te spreken, allereerst tot Zijn discipelen: Wees op uw hoede 

voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dat is de huichelarij. Want er is niets 

bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet 

bekend zal worden. Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht 

gehoord worden en wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, 

zal op de daken gepredikt worden. En Ik zeg u, Mijn vrienden: Wees niet 

bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. 

Maar Ik zal u laten zien voor Wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor 

Hem Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, Ik 

zeg u, wees bevreesd voor Hem! Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes 

verkocht? En niet een van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw 

hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven. En 

Ik zeg u: Ieder die Mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des 

mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie Mij verloochenen zal voor 

de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God. En ieder die 

enig woord spreken zal tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven 

worden, maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet 

vergeven worden. Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor 

de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter 

verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in 

dat uur leren wat u moet zeggen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid 

 

 

$$$ 
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De Drieëntwintigste dag van de maand Baramoda 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (10: 16 - 22) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 34: 18, 19 

Zij roepen en de HEERE hoort, Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De 

HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 10: 16 - 22 

Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als 

de slangen en oprecht als de duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen, 

want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun synagogen 

zullen zij u geselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden 

omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij 

u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal 

u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die 

spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt. De ene broer zal de 

andere broer overleveren om gedood te worden, en de vader het kind, en de 

kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. En u zult door allen 

gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, 

die zal zalig worden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (8: 34 – 9: 1) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 34: 20, 21 

De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem. Hij 

bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 8: 34 – 9: 1 

En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen 

hen: Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen 

en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; 

maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal 

het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en 

aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? 

Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit 

overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook 

schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de 

heilige engelen. En Hij zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er sommigen zijn 

van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij gezien zullen 

hebben dat het Koninkrijk van God met kracht gekomen is.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus de Apostel aan de 

Romeinen, zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 8: 28 - 39 

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten 

goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe 



De Drieëntwintigste dag van de maand Baramoda 

 

 

 

635 

bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de 

Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die Hij er van tevoren toe 

bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die 

heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft 

Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor 

ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet 

gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle 

dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen 

van God? God is het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het 

Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de 

rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de 

liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of 

naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Zoals geschreven staat: Want omwille van U 

worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.) 

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft 

liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch 

engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch 

toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons 

zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 4: 1 - 11 

Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich 

wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden 

met het dienen van de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het 

vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te 

leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil 

van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, 

begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke 

afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde 

uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap 

moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te 

oordelen. Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij 

wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar 
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God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen 

en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want 

de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, 

zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die 

ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als 

iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand 

dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles 

verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht 

toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.  Bemint de wereld niet, noch de 

dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. 

Doch wie de wil van God doet blijft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 16: 16 - 34  

En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere 

slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoetkwam. Zij verschafte haar 

meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en 

riep voortdurend: Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, 

die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed zij vele dagen lang. 

Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: Ik 

gebied u in de Naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan! En hij ging op 

hetzelfde moment uit haar weg. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op 

inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar 

de markt, voor de stadsbestuurders. En nadat zij hen naar de magistraten 

gebracht hadden, zeiden zij: Deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het 

zijn namelijk Joden, en zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen 

aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte 

kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren 

af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hun veel slagen 

toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen 

zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de 

binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks 

middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de 

gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving 

plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden; en 
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onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de 

cipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open 

waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de 

gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem: Doe uzelf geen 

kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong 

hij naar binnen en begon erg te beven, en hij viel voor Paulus en Silas neer; en 

hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? 

En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw 

huisgenoten. En zij spraken het Woord van de Heere tot hem en tot allen die in 

zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste 

hun striemen, en hij werd onmiddellijk gedoopt, en al de zijnen. En hij bracht 

hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij 

met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (21: 12 - 19) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 97: 11, 12 

Licht is gezaaid voor de rechtvaardige en blijdschap voor de oprechten van hart. 

Rechtvaar-digen, verblijd u in de HEERE; loof Hem ter gedachtenis aan Zijn 

heiligheid. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 21: 12 - 19 

Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over 

te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en 

stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam. En dit zal u overkomen, 

opdat u zult getuigen. Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken 

hoe u zich moet verdedigen. Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw 

tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. En u zult ook door 

ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden, en zij zullen 
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sommigen van u doden. En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat 

worden. Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan. Door uw 

volharding zult u uw leven verkrijgen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
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De Zevenentwintigste dag van de maand Baramoda 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (16: 24 - 28) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 4: 7, 8, 9 

Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE! U hebt mij meer 

blijdschap in het hart gegeven, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 16: 24 - 28 

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, 

moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie 

zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal 

verliezen om Mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens, als hij heel 

de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als 

losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid 

van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn 

daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de 

dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen 

in Zijn Koninkrijk.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (10: 34 - 42) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 5: 12, 13 

Laat in U van vreugde opspringen wie Uw Naam liefhebben. U immers zegent 

de rechtvaardige, HEERE; U omringt hem met goedgunstigheid als met een 

schild. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 10: 34 - 42 

Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet 

gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om 

tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en 

haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands 

huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, 

is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. 

En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. Wie zijn 

leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het 

vinden. Wie u ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die 

Mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, zal het 

loon van een profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt omdat hij 

een rechtvaardige is, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie een 

van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een 

discipel is, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus de Apostel aan de 

Romeinen, zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 8: 18 - 30 

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet 

opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met 

reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden 

van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid 

onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen 

heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij 

van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen 

van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en 

gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook 

wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, 

in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van 

ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien 

wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? 

Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat 

wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met 

onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het 

denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. 

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten 

goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe 

bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de 

Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die Hij er van tevoren toe 

bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die 

heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft 

Hij ook verheerlijkt. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe: 3: 8 - 15 

Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees 

barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, 

maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u 

zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die 

moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van 

bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede 

zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de 

rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht 

van de Heere is tegen hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen, 

als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege 

de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, 

laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 19: 23 - 40  

Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de 

Heere. Want iemand van wie de naam Demetrius was, een zilversmid, die 

zilveren tempeltjes van Artemis maakte, verschafte aan zijn vakgenoten een 

niet gering inkomen. Hij riep hen bijeen met de arbeiders die zulke dingen 

maakten, en zei: Mannen, u weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart 

ontlenen. En u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte niet alleen in 

Efeze, maar in bijna heel Asia overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de goden, 

door te zeggen dat goden die met handen gemaakt worden geen goden zijn. En 

wij lopen niet alleen het gevaar dat ons beroep een slechte naam krijgt, maar 

ook dat de tempel van de grote godin Artemis als niets beschouwd zal worden, 

en dat ook de grootheid dreigt te verdwijnen van haar aan wie heel Asia en de 

wereld eer bewijst. Toen zij dan dit hoorden, werden zij vervuld van woede en 
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schreeuwden: Groot is de Artemis van de Efeziërs! En heel de stad raakte in 

opschudding; ze stormden eensgezind naar het theater, waarbij ze Gajus en 

Aristarchus meesleurden, Macedoniërs, reisgenoten van Paulus. En toen 

Paulus zich onder het volk wilde begeven, lieten de discipelen het hem niet toe. 

En ook sommigen van de oversten van Asia, die met hem bevriend waren, 

stuurden iemand naar hem toe en riepen hem ertoe op zich niet naar het 

theater te begeven. De één nu riep dit en de ander wat anders, want de 

vergadering was verward en de meesten wisten niet waarom zij bijeengekomen 

waren. En men liet Alexander uit de menigte naar voren komen, omdat de 

Joden hem naar voren duwden. En nadat Alexander met zijn hand gewenkt 

had, wilde hij zich tegenover het volk verdedigen. Maar toen zij begrepen dat 

hij een Jood was, riepen zij allen als met één stem, ongeveer twee uur lang: 

Groot is de Artemis van de Efeziërs! En de stadssecretaris zei, nadat hij de 

menigte gekalmeerd had: Mannen van Efeze! Welk mens is er die niet weet dat 

de stad van de Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote godin Artemis en 

van het beeld dat uit de hemel gevallen is? Omdat dit alles niet tegen te spreken 

valt, is het noodzakelijk dat u kalm blijft en niets ondoordachts doet. Want u 

hebt deze mannen hier gebracht, die geen tempelrovers zijn en uw godin niet 

gelasterd hebben. Als dus Demetrius en zijn vakgenoten tegen iemand iets 

hebben: er worden rechtszittingen gehouden, en er zijn stadhouders. Laten zij 

dan een aanklacht tegen elkaar indienen. Maar als u over andere zaken iets 

verlangt, zal daar in een wettige vergadering over beslist worden. Want wij 

lopen gevaar van oproer beschuldigd te worden om wat er vandaag gebeurd is, 

omdat er geen enkele reden is aan te voeren waarmee wij rekenschap kunnen 

afleggen van deze oploop. En nadat hij dit gezegd had, liet hij de vergadering 

uiteengaan. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (12: 4 - 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 68: 36, 4  

O God, U bent ontzagwekkend vanuit Uw heiligdommen; de God van Israël, 

Hij geeft het volk kracht en sterkte. Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij 

springen op van vreugde voor Gods aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 12: 4 - 12 

En Ik zeg u, Mijn vrienden: Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden 

en daarna niets meer kunnen doen. Maar Ik zal u laten zien voor Wie u 

bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor Hem Die, nadat Hij gedood heeft, ook 

macht heeft in de hel te werpen. Ja, Ik zeg u, wees bevreesd voor Hem! Worden 

niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God 

vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet 

bevreesd: u gaat veel musjes te boven. En Ik zeg u: Ieder die Mij belijden zal 

voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van 

God. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend 

worden voor de engelen van God. En ieder die enig woord spreken zal tegen de 

Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie tegen de Heilige 

Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. Wanneer zij u 

dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de 

machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen 

of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet 

zeggen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 
 

$$$ 
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De Dertigste dag van de maand Baramoda 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (6: 6 - 13) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 40: 10, 3 

Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, 

mijn lippen belet ik niet. Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn 

schreden vast. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 6: 6 - 13 

En Hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs. En Hij riep de 

twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee uit te zenden en gaf hun macht over 

de onreine geesten. En Hij gebood hun dat zij niets mee zouden nemen voor 

onderweg dan alleen een staf: geen reiszak, geen brood, geen geld in de gordel; 

maar dat zij wel sandalen zouden aanbinden en niet met twee stel onderkleren 

gekleed zouden zijn. En Hij zei tegen hen: Waar u een huis zult binnengaan, 

blijf daar totdat u uit die plaats vertrekt. En als er zullen zijn die u niet 

ontvangen en niet naar u luisteren, schud dan, als u vandaar weggaat, het stof 

af dat onder uw voeten zit, tot een getuigenis tegen hen. Voorwaar zeg Ik u: Het 

zal voor Sodom of Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan 

voor die stad. En toen zij weggegaan waren, predikten zij dat men zich moest 

bekeren. En zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en 

maakten hen gezond. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (10: 17 - 30) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 105: 1, 2, 3 

Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de 

volken. Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem, spreek aandachtig van al Zijn 

wonderen. Beroem u in Zijn heilige Naam. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 10: 17 - 30 

En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar Hem 

toe, viel voor Hem op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik 

doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt 

u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. U kent de geboden: 

U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult niet stelen; u zult geen 

vals getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer uw vader en uw 

moeder. Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht 

genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei 

tegen hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het 

aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het 

kruis op en volg Mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd 

weg, want hij had veel bezittingen. En terwijl Hij rondkeek, zei Jezus tegen Zijn 

discipelen: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het Koninkrijk 

van God binnengaan! En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. 

Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is 

het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan! 

Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat 

een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. En zij stonden nog meer versteld 

en zeiden tegen elkaar: Wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en 

zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle 

dingen mogelijk. En Petrus begon tegen Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles 

verlaten en zijn U gevolgd. En Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is 

niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen 

of akkers verlaten heeft omwille van Mij en om het Evangelie, of hij ontvangt 
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honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en 

kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de wereld die komt, het eeuwige 

leven. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van onze St. Paulus aan de 

Timotheüs, zijn zegen zij met ons. 
 

2Tim: 3: 10 - 4: 18  

Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, 

geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij 

overkomen zijn in Antiochië, in Ikonium en in Lystre. Wat heb ik al niet aan 

vervolgingen doorstaan, en uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook allen 

die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Maar 

slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en 

worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd 

bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige 

Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in 

Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om 

daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de 

rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk 

goed werk volkomen toegerust. Ik bezweer u, ten overstaan van God en de 

Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning 

en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. 

Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal 

een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen 

zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen 

overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid 

afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Lijd 

verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten 

volle. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van 

mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop 

tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij 

weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige 

Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn 

verschijning hebben liefgehad. Beijver u om spoedig naar mij toe te komen, 
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want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft 

liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Krescens naar Galatië, Titus 

naar Dalmatië. Alleen Lukas is bij mij. Haal Markus op en breng hem met u 

mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening. Maar 

Tychikus heb ik naar Efeze gestuurd. Breng, wanneer u komt, de reismantel 

mee die ik in Troas bij Karpus achtergelaten heb, en de boeken, vooral de 

perkamenten. Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaad aangedaan. Moge 

de Heere hem vergelden naar zijn werken. Wees ook zelf voor hem op uw 

hoede, want hij is krachtig tegen onze woorden ingegaan. Bij mijn eerste 

verdediging was er niemand die mij bijstond, maar zij hebben mij allen 

verlaten. Moge het hun niet toegerekend worden. Maar de Heere heeft mij 

bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht 

zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de 

leeuw verlost. En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij 

verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot 

in alle eeuwigheid. Amen. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 5: 1 – 14 

De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het 

lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal 

worden: Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet 

gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als 

mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als 

mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de Opperherder 

verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. 

Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar 

onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de 

hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de 

krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen 

op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam; want uw 

tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij 

zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de 

wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd 
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wordt. De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige 

heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – 

toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de 

kracht in alle eeuwigheid. Amen. Met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik 

meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u 

aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is, waarin u staat. U 

groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Markus, mijn zoon. 

Groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus 

bent. Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld 

gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 15: 36 - 16: 5  

En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas: Laten wij nu terugkeren en onze 

broeders bezoeken in elke stad waar wij het Woord van de Heere verkondigd 

hebben, en zien hoe het met hen gaat. Nu wilde Barnabas Johannes, die ook 

Markus heet, meenemen. Paulus achtte het echter juist om hem, die hen van 

Pamfylië af verlaten had en niet met hen meegegaan was naar het werk, niet 

mee te nemen. Er ontstond daarom verbittering, zodat zij uit elkaar gingen en 

Barnabas Markus meenam en per schip naar Cyprus vertrok; maar Paulus koos 

Silas en vertrok, nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen 

was. En hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeenten. En hij kwam 

in Derbe en in Lystre aan. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de 

naam Timotheüs was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een 

Griekse vader; van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in 

Lystre en Ikonium. Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan; en hij nam 

hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen 

woonden, want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. En toen zij de 

steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over waarvan de apostelen 

en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest 

nemen. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks 

in aantal toe.  Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe 

in kracht en slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen.  
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Het Heilige Evangelie  

Markus (1: 1 - 11) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 96: 1, 2 

Zing voor de HEERE een nieuw lied, zing voor de HEERE, heel de aarde. Zing 

voor de HEERE, loof Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot 

dag. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 1: 1 - 11 

Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is zoals 

er geschreven staat in de profeten: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, 

die voor U uit Uw weg gereed zal maken, en: De stem van iemand die roept in 

de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht. 

Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering 

tot vergeving van zonden. En heel het Judese land en de inwoners van 

Jeruzalem liepen naar hem uit; en zij werden allen door hem gedoopt in de 

rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. En Johannes was gekleed in 

kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel, en hij at sprinkhanen en 

wilde honing. En hij predikte en zei: Na mij komt Hij Die sterker is dan ik, bij 

Wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van Zijn sandalen los te 

maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige 

Geest. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, 

en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen Hij uit het 

water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich 

neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in 

Wie Ik Mijn welbehagen heb! 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

 

$$$ Dagen Hoofdindex 
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De Eerste dag van de maand Bashans 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (10: 38 - 42) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 87: 3, 5, 7 

Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God! De Allerhoogste 

Zelf doet haar standhouden. De zangers, zingen: Al mijn bronnen zijn in u. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 10: 38 - 42 

Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een 

vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een 

zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord 

luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was 

komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen 

laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei 

tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. 

Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van 

haar zal worden afgenomen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (12: 35 - 50) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 48: 9, 2 

Zoals wij het gehoord hadden, zo hebben wij het gezien in de stad van de 

HEERE van de legermachten, in de stad van onze God. De HEERE is groot en 

zeer te prijzen, in de stad van onze God, op Zijn heilige berg. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 
Mat 12: 35 - 50 

De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en 

de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Maar Ik zeg u 

dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap 

moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult 

u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u 

veroordeeld worden. Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en 

Farizeeën: Meester, wij zouden van U een teken willen zien. Maar Hij 

antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt 

een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de 

profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis 

was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de 

aarde zijn. De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel samen met dit 

geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de 

prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier! De koningin van het Zuiden 

zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij 

is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen; 

en zie, meer dan Salomo is hier! Wanneer nu de onreine geest uit de mens 

weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die 

niet. Dan zegt hij: Ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben; 

en wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij 

weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan 

hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het 

einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven 

geslacht zijn. En terwijl Hij nog tot de menigte sprak, zie, Zijn moeder en broers 
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stonden buiten en zochten Hem om met Hem te spreken. Iemand zei tegen 

Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U om met U te 

spreken. Maar Hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen Hem zei: Wie is 

Mijn moeder en wie zijn Mijn broers? En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn 

discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders. Want wie de wil van Mijn 

Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 
zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 9: 1 - 12 

Nu had ook het eerste verbond verordeningen voor de eredienst en het aardse 

heiligdom. Er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte 

daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige 

genoemd. Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de 

tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd, met een gouden 

wierookvat en de ark van het verbond, die geheel met goud overtrokken was. 

In deze ark lagen de gouden kruik met het manna en de staf van Aäron, die 

gebloeid had, en de stenen tafelen van het verbond. En boven op deze ark waren 

de cherubs van Gods heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden. 

Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Dit alles was dus zo 

ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend 

binnen om de diensten te volbrengen. In het tweede deel echter ging alleen de 

hogepriester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf 

offerde en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee maakte de Heilige Geest 

dit duidelijk dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, 

zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinnebeeld voor 

de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en 

slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, 

wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen. Het betrof hier alleen 

voedsel en dranken en verscheidene wassingen, vleselijke verordeningen, die 

opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde. Maar toen is Christus 

verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de 

meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is 
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gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van 

bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd 

binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing 

teweeggebracht.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Joh 1: 1 - 13 

De ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen, die ik in 

waarheid liefheb – en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben 

leren kennen – omwille van de waarheid, die in ons blijft en met ons zal zijn tot 

in eeuwigheid: genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van God de Vader 

en van de Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. 

Ik heb mij er zeer over verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die 

in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de 

Vader ontvangen hebben. En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw 

gebod schrijf, maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben: laten wij elkaar 

liefhebben. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het 

gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen. Want 

er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus 

Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Let op 

uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon 

mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die 

heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de 

Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis 

en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte 

werken. Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wilde ik dat niet doen met papier 

en inkt; maar ik hoop naar u toe te komen en van mond tot mond met u te 

spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn. U groeten de kinderen van 

uw zuster, de uitverkorene. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 1: 1 - 14  

Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is 

te doen én te onderwijzen, tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij 

door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten had 

gegeven. Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen 

vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij 

door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God 

betreffen. En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit 

Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, 

die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar 

u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan 

die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël 

het Koninkrijk weer herstellen? En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de 

tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 

maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; 

en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria 

en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij 

opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En 

toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, 

zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese 

mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van 

u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem 

naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de 

berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een 

sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij 

naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en 

Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon 

van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus. Dezen bleven 

allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, 

de moeder van Jezus, en met Zijn broers.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (1: 39 - 56) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 45: 13, 14 

De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk; de rijken onder het volk zullen 

trachten Uw aangezicht gunstig te stemmen. De koningsdochter is innerlijk één 

en al heerlijkheid; haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan wie 

alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 1: 39 - 56 

In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad 

van Juda, en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabet. En toen 

Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar 

buik; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest, en zij riep met luide stem en 

zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. En 

waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? 

Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van 

vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de 

kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zei: Mijn ziel maakt 

de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker, omdat Hij 

heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want zie, van nu aan 

zullen alle geslachten mij zalig spreken, want Hij Die machtig is, heeft grote 

dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam. En Zijn barmhartigheid is van 

geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan 

door Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, 

uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij 

verhoogd. Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met 

lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door 

aan Zijn barmhartigheid te denken, zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, 

tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer drie 

maanden bij haar en keerde terug naar haar huis. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

$$$ 
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De Tiende dag van de maand Bashans 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (11: 25 - 30) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 4: 4, 7, 8 

Weet toch: de HEERE heeft Zich een gunsteling afgezonderd; de HEERE hoort 

als ik tot Hem roep. Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE! U 

hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 11: 25 - 30 

In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en 

van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, 

en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw 

welbehagen. Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand 

kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan 

wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast 

zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik 

zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want 

Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (10: 13 - 16) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 113: 1, 2 

Loof, dienaren van de HEERE, loof de Naam van de HEERE. De Naam van de 

HEERE zij geloofd, van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja.  
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 10: 13 - 16 

En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken, maar de 

discipelen bestraften degenen die hen bij Hem brachten. Maar toen Jezus dat 

zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij 

komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van 

God. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, 

zal het beslist niet binnengaan. En Hij omarmde hen en terwijl Hij de handen 

op hen legde, zegende Hij hen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 11: 32 – 12: 2 

En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over 

Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door 

het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, 

beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het 

vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in 

zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van 

vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden 

teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en 

namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding 

verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja 

zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking 

gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in 

schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en 

mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen 

plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze 

allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen 

hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op 

ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid 



De Tiende dag van de maand Bashans 

 

 

 

659 

zouden komen. Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van 

getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo 

gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor 

ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder 

van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, 

het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de 

troon van God.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 
 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 4: 12 - 19 

Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving 

dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar 

de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich 

ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u 

smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de 

Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel 

gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u 

lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met 

de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen lijdt, laat 

hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu 

is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons 

begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam 

zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en 

de zondaar verschijnen? Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, 

hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen van 

het goede. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 19: 23 - 40  

Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de 

Heere. Want iemand van wie de naam Demetrius was, een zilversmid, die 

zilveren tempeltjes van Artemis maakte, verschafte aan zijn vakgenoten een 

niet gering inkomen. Hij riep hen bijeen met de arbeiders die zulke dingen 

maakten, en zei: Mannen, u weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart 

ontlenen. En u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte niet alleen in 

Efeze, maar in bijna heel Asia overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de goden, 

door te zeggen dat goden die met handen gemaakt worden geen goden zijn. En 

wij lopen niet alleen het gevaar dat ons beroep een slechte naam krijgt, maar 

ook dat de tempel van de grote godin Artemis als niets beschouwd zal worden, 

en dat ook de grootheid dreigt te verdwijnen van haar aan wie heel Asia en de 

wereld eer bewijst. Toen zij dan dit hoorden, werden zij vervuld van woede en 

schreeuwden: Groot is de Artemis van de Efeziërs! En heel de stad raakte in 

opschudding; ze stormden eensgezind naar het theater, waarbij ze Gajus en 

Aristarchus meesleurden, Macedoniërs, reisgenoten van Paulus. En toen 

Paulus zich onder het volk wilde begeven, lieten de discipelen het hem niet toe. 

En ook sommigen van de oversten van Asia, die met hem bevriend waren, 

stuurden iemand naar hem toe en riepen hem ertoe op zich niet naar het 

theater te begeven. De één nu riep dit en de ander wat anders, want de 

vergadering was verward en de meesten wisten niet waarom zij bijeengekomen 

waren. En men liet Alexander uit de menigte naar voren komen, omdat de 

Joden hem naar voren duwden. En nadat Alexander met zijn hand gewenkt 

had, wilde hij zich tegenover het volk verdedigen. Maar toen zij begrepen dat 

hij een Jood was, riepen zij allen als met één stem, ongeveer twee uur lang: 

Groot is de Artemis van de Efeziërs! En de stadssecretaris zei, nadat hij de 

menigte gekalmeerd had: Mannen van Efeze! Welk mens is er die niet weet dat 

de stad van de Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote godin Artemis en 

van het beeld dat uit de hemel gevallen is? Omdat dit alles niet tegen te spreken 

valt, is het noodzakelijk dat u kalm blijft en niets ondoordachts doet. Want u 

hebt deze mannen hier gebracht, die geen tempelrovers zijn en uw godin niet 

gelasterd hebben. Als dus Demetrius en zijn vakgenoten tegen iemand iets 

hebben: er worden rechtszittingen gehouden, en er zijn stadhouders. Laten zij 

dan een aanklacht tegen elkaar indienen. Maar als u over andere zaken iets 

verlangt, zal daar in een wettige vergadering over beslist worden. Want wij 
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lopen gevaar van oproer beschuldigd te worden om wat er vandaag gebeurd is, 

omdat er geen enkele reden is aan te voeren waarmee wij rekenschap kunnen 

afleggen van deze oploop. En nadat hij dit gezegd had, liet hij de vergadering 

uiteengaan.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (18:10 - 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 66: 12, 13, 14 

Wij waren in het vuur en in het water gekomen, maar U hebt ons uitgeleid naar 

de overvloed. Ik zal met brandoffers Uw huis binnengaan; ik zal aan U mijn 

geloften nakomen, die mijn lippen hebben geuit. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 18:10 - 20 

Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen 

in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Wat 

denkt u: als iemand honderd schapen heeft, en een daarvan afgedwaald is, zal 

hij niet de negenennegentig andere achterlaten en in de bergen het 

afgedwaalde gaan zoeken? En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg 

u dat hij zich daarover meer verblijdt dan over de negenennegentig die niet 

afgedwaald waren. Zo is het ook niet de wil van uw Vader, Die in de hemelen 

is, dat een van deze kleinen verloren gaat. Maar als uw broeder tegen u 

gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; 

als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u 

luistert, neem er dan nog een of twee met u mee, opdat in de mond van twee of 

drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan 

tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan 

voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de 

aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, 
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zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde 

iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn 

Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam 

bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
 

 

$$$ 
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De Twintigste dag van de maand Bashans 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (24: 42 - 47) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 65: 5, 6 

Welzalig is hij die U verkiest en doet naderen, die mag wonen in Uw voorhoven, 

antwoordt U ons in gerechtigheid, o God van ons heil, o vertrouwen van alle 

einden der aarde. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 24: 42 - 47 

Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. 

Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de 

dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben 

laten inbreken. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet 

zou denken, zal de Zoon des mensen komen. Wie is dan de trouwe en 

verstandige slaaf, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het 

voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst 

zo handelend aangetroffen zal worden. Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al 

zijn bezittingen zal aanstellen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (13: 33 - 37) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 37: 17, 18, 29 

De HEERE ondersteunt de rechtvaardigen. De HEERE kent de dagen van de 

oprechten, hun erfelijk bezit zal voor eeuwig blijven. De rechtvaardigen zullen 

de aarde bezitten en voor eeuwig daarop wonen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 13: 33 - 37 

Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Het zal zijn als bij 

iemand die naar het buitenland ging: hij verliet zijn huis, gaf zijn slaven 

volmacht, en gaf aan ieder zijn werk, en gebood de deurwachter waakzaam te 

zijn. Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, 

's avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of 's morgens vroeg, 

opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft. En wat Ik tegen u zeg, 

zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam! 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 3: 4 - 23  

Want als iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van Apollos, bent u 

dan niet vleselijk? Wie is Paulus dan, en wie is Apollos, anders dan dienaren, 

door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heere aan ieder van hen 

gegeven heeft? Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten 

groeien. Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die 

laat groeien. En hij die plant en hij die begiet, zijn één, maar ieder zal zijn eigen 

loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods 
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medearbeiders zijn wíj. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú. Overeenkomstig 

de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het 

fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te 

zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan 

wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met 

goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. 

De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe 

ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het 

fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands 

werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar 

wel zo: als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest 

van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God 

hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent 

u. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in 

deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid 

van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: Hij vangt de 

wijzen in hun sluwheid. En opnieuw: De Heere kent de overwegingen van de 

wijzen, dat zij zinloos zijn. Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles 

is van u: hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Kefas, hetzij de wereld, hetzij het 

leven, hetzij de dood, hetzij tegenwoordige dingen, hetzij toekomstige dingen, 

alles is van u. U echter bent van Christus en Christus is van God.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 5: 5 - 14 

Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar 

onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de 

hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de 

krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen 

op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam; want uw 

tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij 

zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de 

wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd 

wordt. De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige 
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heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u na een korte tijd van lijden 

toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de 

kracht in alle eeuwigheid. Amen. Met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik 

meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u 

aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is, waarin u staat. U 

groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Markus, mijn zoon. 

Groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus 

bent.  Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De 

wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet 

blijft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 18: 24 – 19 : 6 

En een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van 

afkomst, een welsprekend man, die kundig was op het gebied van de Schriften, 

kwam in Efeze aan. Deze was in de weg van de Heere onderwezen en, omdat 

hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de 

Heere, maar hij wist alleen van de doop van Johannes. En hij begon vrijmoedig 

te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, 

namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. En toen 

hij naar Achaje wilde reizen, bemoedigden de broeders hem en schreven aan 

de discipelen dat zij hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was, 

bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden; want hij bestreed de 

Joden krachtig in het openbaar door uit de Schriften te bewijzen dat Jezus de 

Christus is. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de 

hogergelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof 

daar enige discipelen aan en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen 

toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord 

dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: Waarmee bent u dan gedoopt? 

En zij zeiden: Met de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte 

wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten 

geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, en nadat zij dat 

gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. En nadat 



De Twintigste dag van de maand Bashans 

 

 

 

667 

Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij 

spraken in vreemde talen en profeteerden. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (16: 1 - 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 37: 30, 31 

De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid tot uiting, zijn tong spreekt het 

recht. De wet van zijn God is in zijn hart; zijn schreden wankelen niet. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 16: 1 - 12 

En Hij zei ook tegen Zijn discipelen: Er was een zeker rijk mens, die een 

rentmeester had, en deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen 

verkwistte. En hij riep hem en zei tegen hem: Wat is dit wat ik over u hoor? 

Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer 

rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf: Wat moet ik doen, omdat 

mijn heer dit rentmeesterschap van mij afneemt? Spitten kan ik niet en voor 

bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal, opdat ze mij, wanneer ik afgezet 

ben als rentmeester, in hun huizen ontvangen. En hij riep de schuldenaars van 

zijn heer één voor één bij zich en zei tegen de eerste: Hoeveel bent u mijn heer 

schuldig? En hij zei: Honderd vaten olie. En hij zei tegen hem: Neem uw 

schuldbekentenis, ga zitten en schrijf snel vijftig. Daarna zei hij tegen een 

ander: En u, hoeveel bent u schuldig? En hij zei: Honderd zakken tarwe. En hij 

zei tegen hem: Neem uw schuldbekentenis en schrijf tachtig. En de heer prees 

de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de 

kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van 

het licht. En Ik zeg u: Maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige 

mammon, opdat zij u, als u gebrek lijdt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. 

Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is 
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in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan wat betreft de 

onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware 

toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent 

geweest, wie zal u het uwe geven? 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 
 

$$$ 
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De Vierentwintigste dag van de maand Bashans 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (4: 12 - 17) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 105: 23, 26, 27 

Daarna kwam Israël in Egypte, Jakob verbleef als vreemdeling in het land van 

Cham. Hij zond Mozes, Zijn dienaar, en Aäron, die Hij verkozen had. Zij 

verrichtten onder hen de tekenen die Hij bevolen had, en wonderen in het land 

van Cham. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 4: 12 - 17 

Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde Hij terug naar 

Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, 

in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden wat door de 

profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: Land Zebulon en land Naftali, 

gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, het 

volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in 

het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Van toen af begon 

Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is 

nabijgekomen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (12: 15 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 106: 21, 22, 4 

Die grote dingen gedaan had in Egypte, wonderen in het land van Cham.Denk 

aan mij, HEERE, naar het welbehagen in Uw volk; zie naar mij om met Uw heil. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 12: 15 - 23 

Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar, en veel menigten volgden Hem en Hij 

genas hen allen. En Hij gebood hun streng dat zij niet bekend zouden maken 

wie Hij was, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja 

toen hij zei: Zie, Mijn Knecht, Die Ik uitverkoren heb, Mijn Geliefde, in Wie 

Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen en Hij zal aan 

de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen, en 

ook zal niemand Zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal Hij niet 

breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven, totdat Hij het oordeel 

uitvoert tot overwinning. En op Zijn Naam zullen de heidenen hopen. Toen 

werd er iemand bij Hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind 

was en niet kon spreken; en Hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had 

kunnen spreken zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten 

zichzelf en zei: Is dit niet de Zoon van David?  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Efeze, zijn 

zegen, zij met ons. 
 

Efe 2: 1 - 22 

Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de 

overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, 

overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de 

aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de 

kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen 

verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de 

gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de 

anderen. Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote 

liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de 

overtredingen, met Christus levend gemaakt uit genade bent u zalig geworden 

en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in 

Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom 

van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus 

Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit 

u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want 

wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, 

die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Bedenk 

daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen 

genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met 

de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het 

burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de 

belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus 

Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij 

gekomen. Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de 

tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in 

Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen 

bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en 

zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou 

verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij Zijn 

komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en 

aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beiden door één Geest 

de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, 
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maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het 

fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de 

hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een 

heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning 

van God, in de Geest.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 4: 7 - 19 

Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die 

liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want 

God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn 

eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door 

Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij 

ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als 

God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God 

gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons 

volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, 

doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen 

dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. Al wie 

belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. En wij 

hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie 

in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. Hierin is de liefde bij ons 

volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het 

oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen 

vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf 

in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij 

ons eerst liefhad. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 7: 20 - 34 

In die tijd werd Mozes geboren. Hij was bijzonder mooi. Hij werd drie maanden 

opgevoed in het huis van zijn vader. En toen hij te vondeling gelegd was, nam 

de dochter van de farao hem op in haar huis en voedde hem voor zichzelf op als 

een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en 

was machtig in woorden en in daden. Toen hij nu de leeftijd van veertig jaar 

bereikt had, kwam het in zijn hart op zijn broeders, de Israëlieten, te bezoeken. 

En toen hij iemand zag die onrecht leed, nam hij hem in bescherming en 

wreekte degene die mishandeld werd: hij sloeg de Egyptenaar dood. En hij 

dacht dat zijn broeders begrijpen zouden dat God hun door zijn hand verlossing 

zou geven, maar zij begrepen het niet. En de volgende dag zagen zij hem, terwijl 

zij aan het vechten waren; en hij spoorde hen aan tot vrede door te zeggen: 

Mannen, u bent broeders; waarom doet u elkaar onrecht? Degene die zijn 

naaste onrecht deed, stootte hem echter van zich af en zei: Wie heeft u tot een 

leider en rechter over ons aangesteld? Wilt u mij ook om het leven brengen, op 

de wijze waarop u gisteren die Egyptenaar om het leven gebracht hebt? En 

Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Midian, waar 

hij twee zonen verwekte. En toen er veertig jaar verstreken was, verscheen de 

Engel van de Heere aan hem in de woestijn van de berg Sinaï, in de vlam van 

een brandende doornstruik. Toen Mozes dat zag, verwonderde hij zich over wat 

hij zag; en toen hij ernaartoe ging om het te bekijken, kwam er een stem van de 

Heere tot hem: Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God 

van Izak en de God van Jakob. En Mozes begon erg te beven en durfde het niet 

te bekijken. En de Heere zei tegen hem: Maak de sandalen aan uw voeten los, 

want de plaats waarop u staat, is heilige grond. Ik heb de mishandeling van 

Mijn volk, dat in Egypte is, heel goed gezien, en Ik heb hun zuchten gehoord en 

ben neergedaald om hen daaruit te verlossen; en nu, kom, Ik zal u naar Egypte 

zenden.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (2: 13 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 105: 36, 38 

Hij trof alle eerstgeborenen in hun land, de eerste vruchten van al hun 

mannelijke kracht. Egypte was blij toen zij wegtrokken, want angst voor dit volk 

was op hen gevallen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 2: 13 - 23 

Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een 

droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht 

naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind 

zoeken om Het om te brengen. Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder 

in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood 

van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de 

profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat 

hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten 

op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat 

gebied waren, van twee jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd 

die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken 

is door de profeet Jeremia: Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer 

en veel gekerm; Rachel huilde over haar kinderen, en wilde niet vertroost 

worden, omdat zij er niet meer zijn. Toen Herodes gestorven was, zie, een engel 

van de Heere verschijnt Jozef in een droom, in Egypte, en zegt: Sta op, neem 

het Kind en Zijn moeder met u mee, en ga naar het land Israël, want zij die het 

Kind naar het leven stonden, zijn gestorven. Hij stond dan op, nam het Kind en 

Zijn moeder met zich mee, en kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde 

dat Archelaüs in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, was hij 

bevreesd daarheen te gaan. Maar nadat zij door een aanwijzing van God in een 

droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied van Galilea. En toen 

hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, zodat 
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vervuld werd wat door de profeten gezegd is: dat Hij Nazarener genoemd zal 

worden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

 

$$$ 
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De Zesentwintigste dag van de maand Bashans  

 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (3: 7 - 21) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 68: 12, 36 

De Heere gaf stof tot spreken; de boodschapsters van goede tijding vormden 

een groot leger. O God, U bent ontzagwekkend vanuit Uw heiligdommen; de 

God van Israël, Hij geeft het volk kracht en sterkte. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 3: 7 - 21 

En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de zee; en Hem volgde een grote 

menigte uit Galilea en uit Judea, en uit Jeruzalem en uit Idumea en van over 

de Jordaan; ook een grote menigte uit de omgeving van Tyrus en Sidon, die 

gehoord had wat voor grote dingen Hij deed, kwam naar Hem toe. En Hij zei 

tegen Zijn discipelen dat er steeds een scheepje bij Hem moest blijven vanwege 

de menigte, opdat ze Hem niet verdringen zouden. Want Hij had er velen 

genezen, zodat allen die aandoeningen hadden, op Hem aandrongen om Hem 

te kunnen aanraken. En telkens wanneer de onreine geesten Hem zagen, vielen 

zij voor Hem neer en riepen: U bent de Zoon van God! En Hij gebood hun 

streng en met klem dat zij niet bekend zouden maken wie Hij was. En Hij klom 

de berg op en riep bij Zich wie Hij wilde; en zij kwamen naar Hem toe. En Hij 

stelde er twaalf aan om bij Hem te zijn, en om hen uit te zenden om te prediken, 

en macht te hebben om de ziekten te genezen en de demonen uit te drijven. En 

Simon gaf Hij de naam Petrus, en verder Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en 

Johannes, de broer van Jakobus aan hen gaf Hij de naam Boanerges, wat 

‘zonen van de donder’ betekent en Andreas en Filippus en Bartholomeüs en 

Mattheüs en Thomas en Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Thaddeüs en Simon 

Kananites, en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft. En zij kwamen thuis; 

en er kwam opnieuw een menigte bijeen, zodat zij zelfs geen brood konden 

eten. En toen Zijn verwanten dat hoorden, gingen zij eropuit om Hem tegen te 

houden, want zij zeiden: Hij is buiten Zichzelf. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.   
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (6: 12 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 145: 10, 11, 12 

Uw gunstelingen zullen U danken. Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk 

in herinnering roepen en van Uw macht spreken, om de mensenkinderen Zijn 

machtige daden bekend te maken. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 6: 12 - 23 

Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; 

en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En toen het dag was geworden, riep 

Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen 

noemde: Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en 

Johannes, Filippus en Bartholomeüs; Mattheüs en Thomas, Jakobus de zoon 

van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd, Judas, de broer van Jakobus, 

en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is. En toen Hij met hen 

afgedaald was, bleef Hij staan op een vlakke plaats en met Hem een menigte 

van Zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel Judea en 

Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon, die gekomen waren om Hem 

te horen en om van hun ziekten genezen te worden, ook zij die gekweld werden 

door onreine geesten; en zij werden genezen. En heel de menigte probeerde 

Hem aan te raken, want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze allen. En 

toen Hij Zijn ogen opgeslagen had naar Zijn discipelen, zei Hij: Zalig bent u, 

armen, want van u is het Koninkrijk van God. Zalig bent u die nu honger hebt, 

want u zult verzadigd worden. Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen. 

Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u 

smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. 

Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de 

hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen. 

Zijn zegen, zij met ons. 
 

Rom 10: 4 - 18  

Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die 

gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: De mens 

die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die 

uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel 

opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of: Wie zal in de afgrond 

neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? 

Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het 

geloof, dat wij prediken: Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw 

hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. 

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men 

tot zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd 

worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een 

en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want 

ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij 

dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven 

van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die 

predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals 

geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van 

hen die het goede verkondigen! Maar zij zijn niet allen het Evangelie 

gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking 

geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van 

God. Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel: Hun geluid 

is over heel de aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden van de wereld. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Pe: 1: 12 - 21 

Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze 

weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt bent. En ik acht het juist, zolang 

ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet 

dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heere Jezus 

Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend 

beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Want 

wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de 

komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn 

ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God de Vader eer 

en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid 

tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. En 

deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met 

Hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast 

en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die 

schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat 

in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift 

een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht 

door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest 

gedreven, hebben gesproken.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 3: 1 - 16 

Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het 

gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, 

werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de 

Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel 

binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de 
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tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. 

En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: Kijk ons aan! En 

hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te 

ontvangen. Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat 

geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! En 

hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden 

zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond, 

en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het 

volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene was die voor een 

liefdegave bij de Schone Poort van de tempel gezeten had; en zij werden vervuld 

met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de 

kreupele, die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk 

bij hen samen in de zuilengang die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, 

en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische 

mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo 

doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben 

bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Izak en Jakob, de 

God van onze vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Die u hebt 

overgeleverd. U hebt Hem verloochend vóór Pilatus, toen die oordeelde dat 

men Hem zou loslaten. U echter hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend 

en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden, maar de Vorst van 

het leven hebt u gedood, Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij 

getuigen zijn. En Zijn Naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt 

door het geloof in Zijn Naam. En het geloof dat er is door Hem, heeft hem in 

aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (20: 24 - 31) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 19: 2, 5 

De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. 

Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van 

de wereld. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 20: 24 - 30 

En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus 

daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere 

gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn handen niet het litteken van de 

spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn 

hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na acht dagen waren 

Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de 

deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u. Daarna 

zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom 

hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig. 

En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God! Jezus zei 

tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die 

niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in 

aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet 

beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat 

Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven 

zult hebben in Zijn Naam. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
 

 

$$$ 
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De Tweede dag van de maand Baoena 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (7: 18 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 35: 10, 27 

Al mijn beenderen zullen zeggen: HEERE, wie is aan U gelijk, laat hen 

voortdurend zeggen: De HEERE is groot! Hij vindt vreugde in de vrede van Zijn 

dienaar. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 7: 18 - 28  

En de discipelen van Johannes berichtten hem over al die dingen. En nadat 

Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar 

Jezus met de vraag: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander? 

Toen de mannen bij Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft 

ons naar U toe gezonden met de vraag: Bent U Degene Die komen zou, of 

verwachten wij een ander? Op dat moment genas Hij velen van ziekten en 

aandoeningen en boze geesten; en aan veel blinden schonk Hij het 

gezichtsvermogen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht 

Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende worden, 

kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, 

doden opgewekt worden en aan armen het Evangelie verkondigd wordt. En 

zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt. Toen de boden van Johannes 

weggegaan waren, begon Hij tegen de menigte over Johannes te zeggen: Waar 

bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en 

weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in 

kostbare kleren gekleed? Zie, zij die prachtige kleding dragen en in weelde 

leven, zijn in de paleizen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een 

profeet? Ja, Ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. Deze is het over wie 

geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit 

Uw weg gereed zal maken. Want Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren 

zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper, maar de minste in 

het Koninkrijk van God is groter dan hij. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.   
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (3: 25 - 36) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 51: 10, 21 

Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U 

verbrijzeld heb.; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 3: 25 - 36 

Er ontstond dan een woordenstrijd vanuit de discipelen van Johannes met de 

Joden over de reiniging. En zij gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: 

Rabbi, Hij Die bij u was aan de overkant van de Jordaan, van Wie u getuigenis 

gaf, zie, Hij doopt en allen komen bij Hem. Johannes antwoordde en zei: Een 

mens kan niets aannemen, als het hem niet uit de hemel gegeven is. U bent zelf 

mijn getuigen dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem 

heen uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de 

bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de 

bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer 

worden, ik echter minder. Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde 

is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. 

En wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij, en Zijn getuigenis neemt 

niemand aan. Wie Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee 

bezegeld dat God waarachtig is. Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de 

woorden van God, want God geeft Hem de Geest zonder maat. De Vader heeft 

de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. Wie in de Zoon gelooft, 

heeft eeuwig leven. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons 
 

Heb 11: 1 - 10 

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs 

van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed 

getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand 

gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet 

ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer 

gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit 

heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, 

nadat hij gestorven is. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de 

dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen 

had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God 

behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot 

God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Door 

het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de 

dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot 

redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een 

erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. 

Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om 

weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is 

weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een 

inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij 

in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van 

dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan 

God de Bouwer en Ontwerper is.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 1: 25 - 2: 10 

Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat 

onder u verkondigd is. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, 

afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar 

de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u 

tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, en kom naar Hem toe 

als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God 

uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot 

een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te 

brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de 

Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie 

in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is Hij 

kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers 

verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots 

en een struikelblok; voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door 

ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een 

uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat 

God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van 

Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die 

voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, 

maar nu in ontferming aangenomen bent.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 
 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 13: 25 - 33 

Maar toen Johannes zijn loop aan het volbrengen was, zei hij: Wie denkt u dat 

ik ben? Ik ben de Christus niet; maar zie, Hij komt na mij, bij Wie ik het niet 

waard ben de sandalen aan Zijn voeten los te maken. Mannenbroeders, 

kinderen van het geslacht van Abraham, en wie onder u God vrezen, tot u is het 
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woord van deze zaligheid gezonden. Want de inwoners van Jeruzalem en hun 

leiders, die Hem niet kenden, hebben door Hem te veroordelen de uitspraken 

van de profeten vervuld, die iedere sabbat voorgelezen worden. En hoewel zij 

geen reden voor Zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus Hem te laten doden. En 

toen zij alles volbracht hadden wat er over Hem geschreven was, namen zij 

Hem van het hout af en legden Hem in het graf. Maar God heeft Hem uit de 

doden opgewekt; en Hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met 

Hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem en die nu Zijn getuigen zijn 

bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is, 

namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te 

verwekken, zoals ook in de tweede psalm geschreven staat: U bent Mijn Zoon, 

heden heb Ik U verwekt.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (11: 2 - 10) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 34: 16, 21 

De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op 

hun hulpgeroep. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt 

gebroken. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 11: 2 - 10 

Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, 

stuurde hij twee van zijn discipelen, en zei tegen Hem: Bent U het Die komen 

zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga 

heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet: blinden worden ziende en 

kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; 

doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd; en 

zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt. Toen dezen weggingen, begon 

Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes: Waar bent u in de woestijn 
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naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? 

Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding 

gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen, zijn in de huizen van de koningen. 

Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, Ik zeg u, zelfs 

naar veel meer dan een profeet. Want hij is het over wie geschreven staat: Zie, 

Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal 

maken. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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De Zestiende dag van de maand Baoena 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (24: 42 - 47) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 112: 6, 7, 9 

De rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven. Hij zal voor geen kwaad 

gerucht vrezen, zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand, zijn hoorn zal met 

eer opgeheven worden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 24: 42 - 47 

Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. 

Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de 

dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben 

laten inbreken. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet 

zou denken, zal de Zoon des mensen komen. Wie is dan de trouwe en 

verstandige slaaf, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het 

voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst 

zo handelend aangetroffen zal worden. Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al 

zijn bezittingen zal aanstellen.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (19: 11 - 19) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 92: 11, 15, 16 

Maar U zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os, ik ben met verse olie 

overgoten, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE 

waarachtig is. Halleluja.  
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 19: 11 - 19 

Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak Hij een gelijkenis uit, die Hij eraan 

toevoegde omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het Koninkrijk 

van God onmiddellijk zou aanbreken. Hij zei dan: Een zeker mens van hoge 

geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te 

nemen en daarna terug te keren. En hij riep zijn tien slaven, gaf hun tien 

ponden en zei tegen hen: Doe daarmee zaken totdat ik terugkom. En zijn 

burgers haatten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen: Wij 

willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. En het gebeurde, toen hij 

teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen, dat hij 

zei dat men die slaven aan wie hij het geld gegeven had, bij hem zou roepen om 

te weten wat ieder met het zakendoen aan winst had gemaakt. Toen verscheen 

de eerste en zei: Heer, uw pond heeft tien ponden winst opgeleverd. En hij zei 

tegen hem: Goed gedaan, goede slaaf! Wees, omdat u in het minste trouw bent 

geweest, machthebber over tien steden. Toen kwam de tweede en zei: Heer, uw 

pond heeft vijf ponden opgeleverd. En hij zei ook tegen hem: En u, wees 

machthebber over vijf steden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 11: 32 - 12: 2 

En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over 

Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door 

het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, 

beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het 

vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in 

zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van 

vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden 

teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en 

namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding 
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verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja 

zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking 

gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in 

schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en 

mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen 

plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze 

allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen 

hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op 

ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid 

zouden komen. Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van 

getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo 

gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor 

ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder 

van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, 

het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de 

troon van God.  De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 5: 9 - 20 

Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de 

Rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het 

lijden en van het geduld de profeten, die in de naam van de Heere gesproken 

hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de 

volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere 

vol ontferming is en barmhartig. Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer 

niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere 

eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt. 

Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat 

hij lofzingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de 

gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven 

in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de 

Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat 

vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u 

gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 

Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou 
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regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad 

opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, 

als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem 

terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet 

terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal 

bedekken.  Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. 

De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet 

blijft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 18: 24 – 19: 6 

En een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van 

afkomst, een welsprekend man, die kundig was op het gebied van de Schriften, 

kwam in Efeze aan. Deze was in de weg van de Heere onderwezen en, omdat 

hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de 

Heere, maar hij wist alleen van de doop van Johannes. En hij begon vrijmoedig 

te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, 

namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. En toen 

hij naar Achaje wilde reizen, bemoedigden de broeders hem en schreven aan 

de discipelen dat zij hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was, 

bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden; want hij bestreed de 

Joden krachtig in het openbaar door uit de Schriften te bewijzen dat Jezus de 

Christus is. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de 

hogergelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof 

daar enige discipelen aan en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen 

toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord 

dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: Waarmee bent u dan gedoopt? 

En zij zeiden: Met de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte 

wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten 

geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, en nadat zij dat 

gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. En nadat 

Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij 

spraken in vreemde talen en profeteerden.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen.  
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (12: 32 - 44) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 92: 13, 14 

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder 

op de Libanon. Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien 

in de voorhoven van onze God. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 12: 32 - 44 

Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het 

Koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als 

liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet 

opraakt, in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet 

aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Laten uw 

lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen 

die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als 

hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn 

komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen 

aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. En als hij komt in 

de tweede nachtwake of als hij komt in de derde nachtwake en hen zo aantreft, 

zalig zijn die slaven. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op 

welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis 

zou hebben laten inbreken. U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u 

het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. En Petrus zei tegen Hem: 

Heere, spreekt U deze gelijkenis tot ons, of ook tot allen? En de Heere zei: Wie 

is dan de trouwe en verstandige rentmeester, die de heer over zijn 

huisbedienden zal aanstellen om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven 

dat hun toekomt? Zalig de slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend 

aangetroffen zal worden. Werkelijk, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen 

zal aanstellen.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

$$$ 
  

Dagen Hoofdindex 
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Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (7: 28 - 35) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 52: 10, 11 

Maar ik zal zijn als een bladerrijke olijfboom in het huis van God; ik zal Uw 

Naam verwachten, want die is voor Uw gunstelingen goed. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 7: 28 - 35 

Want Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter 

profeet dan Johannes de Doper, maar de minste in het Koninkrijk van God is 

groter dan hij. En heel het volk dat naar Hem luisterde, en de tollenaars die met 

de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God, maar de 

Farizeeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met 

betrekking tot zichzelf, omdat ze niet door hem gedoopt wilden worden. En de 

Heere zei: Met wie zal Ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken en aan wie 

zijn zij gelijk? Zij zijn gelijk aan kinderen die op de markt zitten, en elkaar 

toeroepen en zeggen: Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie 

hebben niet gedanst; wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie 

hebben niet gehuild. Want Johannes de Doper is gekomen, hij at geen brood 

en hij dronk geen wijn, en u zegt: Hij heeft een demon. De Zoon des mensen is 

gekomen, Die wel at en dronk, en u zegt: Ziedaar, een vraatzuchtig mens en 

drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de Wijsheid is 

gerechtvaardigd door al Haar kinderen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (11: 11 - 19) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 92: 11, 15, 16 

Maar U zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os, ik ben met verse olie 

overgoten, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE 

waarachtig is. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 11: 11 - 19 

Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand 

opgestaan die groter is dan Johannes de Doper; maar wie de minste is in het 

Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. En van de dagen van Johannes de 

Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en 

geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes 

toe geprofeteerd. En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou. Wie 

oren heeft om te horen, laat hij horen. Maar waarmee zal Ik dit geslacht 

vergelijken? Het is zoals de kleine kinderen die op de markt zitten en hun 

vriendjes toeroepen: Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie 

hebben niet gedanst; wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie 

hebben geen rouw bedreven. Want Johannes is gekomen, hij at niet en hij 

dronk niet, en ze zeggen: Hij heeft een demon. De Zoon des mensen is 

gekomen, Die wel at en dronk, en ze zeggen: Ziedaar, een vraatzuchtig mens en 

een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de Wijsheid is 

gerechtvaardigd door Haar kinderen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 11: 32 – 12: 2 

En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over 

Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door 

het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, 

beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het 

vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in 

zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van 

vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden 

teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en 

namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding 

verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja 

zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking 

gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in 

schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en 

mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen 

plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze 

allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen 

hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op 

ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid 

zouden komen. Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van 

getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo 

gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor 

ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder 

van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, 

het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de 

troon van God.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

  



De Dertigste dag van de maand Baoena 

 

 

 

696 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 2: 11 - 17 

Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de 

vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel 

onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van 

kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God 

verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Onderwerp u 

dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning, als 

hoogste machthebber, hetzij aan de stadhouders, als mensen die door hem 

gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die 

goeddoen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het 

onverstand van de dwaze mensen de mond snoert; als vrije mensen, maar niet 

alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als 

dienstknechten van God. Houd iedereen in ere; heb al uw broeders lief; vrees 

God; eer de koning.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 7: 8 - 22 

En Hij gaf hem het verbond van de besnijdenis; en zo verwekte hij Izak en 

besneed hem op de achtste dag, en Izak verwekte en besneed Jakob, en Jakob 

de twaalf aartsvaders. En de aartsvaders, die jaloers waren, verkochten Jozef 

zodat hij naar Egypte gebracht werd. Maar God was met hem en verloste hem 

uit al zijn verdrukkingen, en Hij gaf hem genade en wijsheid tegenover de farao, 

de koning van Egypte; en die stelde hem aan als bestuurder over Egypte en over 

heel zijn huis. Er kwam echter een hongersnood over heel het land Egypte en 

Kanaän en grote benauwdheid; en onze vaderen vonden geen voedsel. Maar 

toen Jakob hoorde dat er in Egypte koren was, stuurde hij onze vaderen er de 

eerste keer opuit. En bij de tweede keer werd Jozef door zijn broers herkend; 

en de afkomst van Jozef werd bij de farao bekend. En Jozef stuurde hen terug 
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en liet zijn vader Jakob halen en heel zijn familie, die uit vijfenzeventig zielen 

bestond. En Jakob kwam in Egypte en hij stierf, hijzelf en onze vaderen, en zij 

werden overgebracht naar Sichem en in het graf gelegd dat Abraham voor een 

geldbedrag van de zonen van Hemor, de vader van Sichem, gekocht had. 

Naarmate echter de tijd van de belofte die God aan Abraham gezworen had, 

naderbij kwam, groeide het volk en nam in aantal toe in Egypte, totdat er een 

andere koning opstond, die Jozef niet gekend had. Die ging listig met ons 

geslacht om en behandelde onze vaderen slecht door hen hun jonge kinderen 

te vondeling te laten leggen, opdat zij zich niet zouden voortplanten. In die tijd 

werd Mozes geboren. Hij was bijzonder mooi. Hij werd drie maanden opgevoed 

in het huis van zijn vader. En toen hij te vondeling gelegd was, nam de dochter 

van de farao hem op in haar huis en voedde hem voor zichzelf op als een zoon. 

En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en was 

machtig in woorden en in daden.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (1: 57 - 80) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 92: 13, 14 

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder 

op de Libanon. Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien 

in de voorhoven van onze God. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 1: 57 - 80 

De tijd van Elizabet werd vervuld dat zij baren zou, en zij baarde een zoon. En 

haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid 

bewezen had, en verheugden zich met haar. En het gebeurde op de achtste dag 

dat zij kwamen om het kind te besnijden en zij noemden het Zacharias, naar de 

naam van zijn vader, maar zijn moeder antwoordde en zei: Nee, maar hij zal 

Johannes heten! En ze zeiden tegen haar: Er is niemand in uw familie die die 
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naam draagt, en zij gebaarden naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd 

zou worden. En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de 

woorden: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En 

onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt; en hij sprak en 

loofde God. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden, en in heel 

het bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken. En allen die 

het hoorden, namen het ter harte en zeiden: Wat zal er toch van dit kind 

worden? En de hand van de Heere was met hem. En Zacharias, zijn vader, werd 

vervuld met de Heilige Geest en profeteerde: Geprezen zij de Heere, de God van 

Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand 

gebracht. En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis 

van David, Zijn knecht, zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige 

profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van onze 

vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid 

te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan Zijn heilig verbond, de eed die 

Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost 

uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid 

en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een 

profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht 

van de Heere uitgaan om Zijn wegen gereed te maken, en om Zijn volk kennis 

van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden door de innige 

gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte 

naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in 

duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg 

van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef 

in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 
 

$$$ 
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Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (16: 13 - 19) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 110: 4, 5, 7 

De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent 

Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan Uw 

rechterhand, daarom heft Hij Zijn hoofd omhoog. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 16: 13 - 19 

Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn 

discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden: 

Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of 

een van de profeten. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon 

Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En 

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees 

en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen 

is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente 

bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En Ik zal u de 

sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal 

in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen 

ontbonden zijn.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (15: 17 - 25) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 73: 23, 24 ; 9: 14 

U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door Uw raad. Maar wat 

mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Dan zal ik al Uw loffelijke 

daden vertellen in de poorten van de dochter van Sion. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 15: 17 - 25 

Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt. Als de wereld u haat, weet dat zij Mij 

eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare 

liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb 

uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat Ik u gezegd 

heb: Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij 

ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het 

uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn 

Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft. Als Ik niet gekomen 

was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij geen 

voorwendsel voor hun zonde. Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader. Als Ik onder 

hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden zij 

geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en Mij en Mijn Vader gehaat. Maar 

het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij 

zonder reden gehaat. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan de 

Korinthe, zijn zegen zij met ons. 
 

2Kor 4: 5 – 5: 11 

Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als 

uw dienstknechten om Jezus' wil. Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit 

de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft 

tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van 

Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de 

allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles 

verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet 

vertwijfeld; wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet 

te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het 

lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. 

Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' 

wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is 

dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde 

Geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: Ik heb 

geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook. 

Wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door 

Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen. Want dit alles gebeurt 

ter wille van u, opdat de genade, die meer en meer is toegenomen, door de 

dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Daarom 

verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, 

toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte 

verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig 

gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op 

de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen 

die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Wij 

weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij 

een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig 

in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig 

naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden, als wij maar 

bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij, die in deze tent 

zijn, zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben; wij willen immers niet 

ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt 
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verslonden. Hij nu Die ons hiervoor heeft gereedgemaakt, is God, Die ons ook 

het onderpand van de Geest gegeven heeft. Wij hebben dus altijd goede moed 

en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de 

Heere, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Maar wij 

hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit 

te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, 

hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn. Want wij 

moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder 

vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, 

hetzij goed, hetzij kwaad. Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen 

wij de mensen tot het geloof; en voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik 

hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 2: 18 – 3: 7 

Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die 

goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade, 

als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en 

daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt 

wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig 

verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want 

hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat 

ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen 

zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij 

uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het 

overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn 

lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de 

gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. Want u was 

als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van 

uw zielen. Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als 

sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de 

vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine 

levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen. Uw sieraad moet niet 

bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden 
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sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de 

verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een 

zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich 

voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen 

onderdanig waren; zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. 

U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor 

enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Evenzo, mannen, woon met begrip 

met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook 

mede-erfgenamen met haar van de genade van het leven; opdat uw gebeden 

niet verhinderd worden. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 20: 17 - 38 

Maar hij stuurde iemand uit Milete naar Efeze en liet de ouderlingen van de 

gemeente halen. En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: U weet 

hoe ik, van de eerste dag af dat ik in Asia aankwam, heel de tijd in uw midden 

geweest ben en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen, en 

onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden; 

hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te 

onderwijzen, in het openbaar en in de huizen, en ik heb zowel tegenover Joden 

als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus 

Christus. En nu, zie, ik reis, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, en ik 

weet niet wat ik daar zal tegenkomen, behalve dan dat de Heilige Geest van stad 

tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik 

maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor 

mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de 

bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het 

Evangelie van Gods genade. En nu, zie, ik weet dat u allen, bij wie ik 

rondgegaan ben en het Koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet 

meer zult zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het 

bloed van u allen, want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te 

verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de 
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Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te 

weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. Want dit weet ik: dat na 

mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; 

en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien 

om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom: wees waakzaam, en 

bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder 

tranen terecht te wijzen. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het 

woord van Zijn genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een 

erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemands zilver of goud of 

kleding verlangd. En u weet zelf dat deze handen dienst hebben gedaan om te 

voorzien in mijn behoeften, en voor hen die bij mij waren. Ik heb u in alles laten 

zien dat men, door zo te arbeiden, het moet opnemen voor de zwakken en de 

woorden van de Heere Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat Hij 

gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen. En toen hij dit gezegd 

had, knielde hij neer en bad met hen allen. En allen begonnen luid te huilen, 

vielen Paulus om de hals en kusten hem, zeer bedroefd, vooral om het woord 

dat hij gesproken had, namelijk dat zij zijn gezicht niet meer zouden zien. En 

zij deden hem uitgeleide naar het schip. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (10: 1 - 16) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 107: 32, 41, 42 

Laten zij Hem roemen in de bijeenkomst van het volk en op de zetels van de 

oudsten Hem loven. Hij maakt de gezinnen talrijk als kudden. De oprechten 

zien het en zijn verblijd. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 10: 1 - 16 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur 

binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. 
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Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor 

hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn 

eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen 

schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen 

hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet 

volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden 

niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat 

datgene wat Hij tot hen sprak, betekende. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. Allen die vóór 

Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen 

geluisterd. Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij 

behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt 

alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, 

opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede Herder; de goede 

herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder 

is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de 

schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. 

En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen 

bekommert. Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de 

Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn 

leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die niet van deze 

schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen 

en het zal worden één kudde en één Herder.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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De Vijfde dag van de maand Abieb 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (3: 7 - 21) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 68: 12, 36 

De Heere gaf stof tot spreken; de boodschapsters van goede tijding vormden een 

groot leger. O God, U bent ontzagwekkend vanuit Uw heiligdommen; de God van 

Israël, Hij geeft het volk kracht en sterkte. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 3: 7 - 21 

En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de zee; en Hem volgde een grote 

menigte uit Galilea en uit Judea, en uit Jeruzalem en uit Idumea en van over de 

Jordaan; ook een grote menigte uit de omgeving van Tyrus en Sidon, die gehoord 

had wat voor grote dingen Hij deed, kwam naar Hem toe. En Hij zei tegen Zijn 

discipelen dat er steeds een scheepje bij Hem moest blijven vanwege de menigte, 

opdat ze Hem niet verdringen zouden. Want Hij had er velen genezen, zodat allen 

die aandoeningen hadden, op Hem aandrongen om Hem te kunnen aanraken. En 

telkens wanneer de onreine geesten Hem zagen, vielen zij voor Hem neer en 

riepen: U bent de Zoon van God! En Hij gebood hun streng en met klem dat zij 

niet bekend zouden maken wie Hij was. En Hij klom de berg op en riep bij Zich 

wie Hij wilde; en zij kwamen naar Hem toe. En Hij stelde er twaalf aan om bij 

Hem te zijn, en om hen uit te zenden om te prediken, en macht te hebben om de 

ziekten te genezen en de demonen uit te drijven. En Simon gaf Hij de naam Petrus, 

en verder Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, de broer van Jakobus aan 

hen gaf Hij de naam Boanerges, wat ‘zonen van de donder’ betekent en Andreas 

en Filippus en Bartholomeüs en Mattheüs en Thomas en Jakobus, de zoon van 

Alfeüs, en Thaddeüs en Simon Kananites, en Judas Iskariot, die Hem ook 

verraden heeft. En zij kwamen thuis; en er kwam opnieuw een menigte bijeen, 

zodat zij zelfs geen brood konden eten. En toen Zijn verwanten dat hoorden, 

gingen zij eropuit om Hem tegen te houden, want zij zeiden: Hij is buiten Zichzelf.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (6: 12 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 145: 10, 11, 12 

Uw gunstelingen zullen U danken. Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk 

in herinnering roepen en van Uw macht spreken, om de mensenkinderen Zijn 

machtige daden bekend te maken. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 6: 12 - 23 

Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; 

en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En toen het dag was geworden, riep 

Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen 

noemde: Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en 

Johannes, Filippus en Bartholomeüs; Mattheüs en Thomas, Jakobus de zoon 

van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd, Judas, de broer van Jakobus, 

en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is. En toen Hij met hen 

afgedaald was, bleef Hij staan op een vlakke plaats en met Hem een menigte 

van Zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel Judea en 

Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon, die gekomen waren om Hem 

te horen en om van hun ziekten genezen te worden, ook zij die gekweld werden 

door onreine geesten; en zij werden genezen. En heel de menigte probeerde 

Hem aan te raken, want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze allen. En 

toen Hij Zijn ogen opgeslagen had naar Zijn discipelen, zei Hij: Zalig bent u, 

armen, want van u is het Koninkrijk van God. Zalig bent u die nu honger hebt, 

want u zult verzadigd worden. Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen. 

Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u 

smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. 

Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de 

hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 10: 4 - 18 

Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die 

gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: De mens 

die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die 

uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel 

opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of: Wie zal in de afgrond 

neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? 

Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het 

geloof, dat wij prediken: Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw 

hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. 

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men 

tot zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd 

worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een 

en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want 

ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij 

dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven 

van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die 

predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals 

geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van 

hen die het goede verkondigen! Maar zij zijn niet allen het Evangelie 

gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking 

geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van 

God. Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel: Hun geluid 

is over heel de aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden van de wereld.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Pe 1: 12 - 21 

Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze 

weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt bent. En ik acht het juist, zolang 

ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet 

dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heere Jezus 

Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend 

beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Want 

wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de 

komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn 

ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God de Vader eer 

en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid 

tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. En 

deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met 

Hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast 

en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die 

schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat 

in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift 

een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht 

door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest 

gedreven, hebben gesproken. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 3: 1 - 16  

Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het 

gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, 

werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de 

Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel 

binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de 

tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. 

En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: Kijk ons aan! En 

hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te 

ontvangen. Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat 

geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! En 

hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden 

zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond, 

en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het 

volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene was die voor een 

liefdegave bij de Schone Poort van de tempel gezeten had; en zij werden vervuld 

met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de 

kreupele, die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk 

bij hen samen in de zuilengang die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, 

en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische 

mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo 

doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben 

bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Izak en Jakob, de 

God van onze vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Die u hebt 

overgeleverd. U hebt Hem verloochend vóór Pilatus, toen die oordeelde dat 

men Hem zou loslaten. U echter hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend 

en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden, maar de Vorst van 

het leven hebt u gedood, Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij 

getuigen zijn. En Zijn Naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt 

door het geloof in Zijn Naam. En het geloof dat er is door Hem, heeft hem in 

aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (10: 1 - 15) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 19: 2, 5 

De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. Hun 

richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de 

wereld. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan wie 

alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 10: 1 - 15  

En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine 

geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. De 

namen nu van de twaalf apostelen zijn deze: de eerste, Simon die Petrus genoemd 

werd, en Andreas, zijn broer; Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn 

broer; Filippus en Bartholomeüs; Thomas en Mattheüs, de tollenaar; Jakobus, de 

zoon van Alfeüs, en Lebbeüs, die ook Thaddeüs genoemd werd; Simon Kananites 

en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft. Deze twaalf zond Jezus uit en Hij 

gebood hun: U zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele 

stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van 

het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen 

is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen 

uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Voorzie u niet van goud 

of zilver of kopergeld in uw gordels, of van een reiszak voor onderweg of twee stel 

onderkleren of sandalen of een staf. Want de arbeider is zijn voedsel waard. Welke 

stad of welk dorp u ook zult binnenkomen, onderzoek wie het daarin waard is; en 

blijf daar, totdat u weer vertrekt. En als u een huis binnengaat, begroet het dan. 

En als dat huis het waard is, laat dan uw vrede erover komen, maar als het dat niet 

waard is, laat dan uw vrede tot u terugkeren. En als iemand u niet ontvangt en niet 

naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud het stof van 

uw voeten. Voorwaar, Ik zeg u: Het zal voor het land van Sodom en Gomorra 

verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

$$$ 
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De Twintigste dag van de maand Abieb 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (10: 16 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 18: 34, 39 

Hij oefent mijn handen voor de strijd en leert mijn armen een bronzen boog 

spannen. Want U omgordde mij met kracht voor de strijd; U deed hen die tegen 

mij opstonden, onder mij neerbukken. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 10: 16 - 23  

Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als 

de slangen en oprecht als de duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen, 

want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun synagogen 

zullen zij u geselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden 

omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij 

u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal 

u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die 

spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt. De ene broer zal de 

andere broer overleveren om gedood te worden, en de vader het kind, en de 

kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. En u zult door allen 

gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, 

die zal zalig worden. Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de 

andere, want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden van Israël 

niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (7: 11 - 17) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 45: 4, 5, 7 

Gord Uw zwaard aan de heup, o Held, het zwaard van Uw majesteit en Uw 

glorie. Rijd voorspoedig uit in Uw glorie. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en 

altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 7: 11 - 17 

En het gebeurde op de volgende dag dat Hij naar een stad ging die Naïn heette, 

en veel van Zijn discipelen en een grote menigte gingen met Hem mee. Toen 

Hij nu de poort van de stad naderde, ziedaar, er werd een dode uitgedragen. 

Hij was de enige zoon van zijn moeder, en zij was weduwe, en een grote menigte 

uit de stad was bij haar. En toen de Heere haar zag, was Hij innerlijk met 

ontferming bewogen over haar, en zei Hij tegen haar: Huil niet. En Hij ging 

naar de baar toe en raakte die aan (de dragers nu stonden stil) en Hij zei: 

Jongeman, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zitten en begon te 

spreken. En Hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen allen aan en zij 

verheerlijkten God en zeiden: Een groot Profeet is onder ons opgestaan; en: 

God heeft naar Zijn volk omgezien. En het gerucht over Hem ging rond in heel 

Judea en in heel de omgeving. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan de 

Timotheüs, zijn zegen zij met ons. 
 

2Tim 2: 3 - 15 

Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het 

leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij 

hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als 

iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels 

niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als 

eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u 

inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden 

is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie. 

Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar 

het Woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de 

uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, 

met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem 

gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook 

met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. Als 

wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. Breng 

deze dingen voortdurend in herinnering en bezweer hun, ten overstaan van de 

Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren, die nergens toe dient dan tot de 

ondergang van de hoorders. Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, 

als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de 

waarheid recht snijdt. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 3: 8 - 15 

Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees 

barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, 

maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u 

zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die 

moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van 

bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede 

zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de 

rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht 

van de Heere is tegen hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen, 

als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege 

de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, 

laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 27: 42 – 28: 6 

Het voornemen van de soldaten was de gevangenen te doden, opdat niemand 

door weg te zwemmen zou ontsnappen. Maar de hoofdman, die Paulus wilde 

behouden, belette hun dat voornemen en gaf bevel dat zij die konden 

zwemmen, eerst van boord moesten springen en aan land moesten gaan; en 

daarna de anderen, of op planken, of op enkele stukken van het schip. En zo 

gebeurde het dat zij allen behouden aan land kwamen. En toen zij ontkomen 

waren, kwamen zij te weten dat het eiland Malta heette. En de inlandse 

bevolking bewees ons buitengewone menslievendheid, want zij staken een vuur 

aan en haalden ons er allen bij, vanwege de regen die was gaan vallen, en 

vanwege de koude. En toen Paulus een bos takken bijeengeraapt en op het vuur 

gelegd had, kwam er door de hitte een adder uit en die beet zich vast in zijn 

hand. En toen de inlandse bevolking het beest aan zijn hand zag hangen, zeiden 
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zij tegen elkaar: Deze man is vast en zeker een moordenaar, die de wraakgodin 

niet wilde laten leven nadat hij uit de zee ontkomen was. Hij schudde het beest 

echter af in het vuur en leed geen enkel kwaad. En zij verwachtten dat hij zou 

opzwellen of plotseling dood neervallen. Maar toen zij, na lang gewacht te 

hebben, zagen dat er niets ongewoons met hem gebeurde, veranderden zij van 

gedachten en zeiden dat hij een god was. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 
 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (10: 21 - 24) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 91: 13, 11 

Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang 

vertrappen. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op 

al uw wegen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 10: 21 - 24 

Op dat moment verheugde Jezus Zich in de geest en zei: Ik dank U, Vader, 

Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en 

verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, 

Vader, want zo was het Uw welbehagen. Alle dingen zijn Mij overgegeven door 

Mijn Vader; en niemand weet Wie de Zoon is dan de Vader, en Wie de Vader is 

dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. En Hij keerde Zich naar 

de discipelen en zei tegen hen alleen: Zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want 

Ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet, 

en zij hebben ze niet gezien; en te horen de dingen die u hoort, en zij hebben ze 

niet gehoord. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

$$$ 
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De Derde dag van de maand Misra 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (7: 22 - 25) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 40: 3, 4 

Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. Hij legde mij 

een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 7: 22 - 25 

Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw 

Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel 

krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga 

weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt! Daarom, ieder die deze woorden 

van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn 

huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen 

kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte 

niet in, want het was op de rots gefundeerd. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (13: 23 - 30) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 89: 25, 20 

Mijn trouw en Mijn goedertierenheid zullen met hem zijn, zijn hoorn zal in 

Mijn Naam opgeheven worden. Eens hebt U in een visioen gesproken over Uw 

heilige, en gezegd: Ik heb een held van hulp voorzien. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 13: 23 - 30 

En iemand zei tegen Hem: Heere, zijn het weinigen, die zalig worden? En Hij 

zei tegen hen: Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg 

Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, namelijk vanaf het 

ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan 

zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, 

Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet 

waar u vandaan komt. Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw 

tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs 

gegeven. En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg 

van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. Daar zal gejammer zijn en 

tandengeknars, wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het 

Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. En daar zullen er komen 

van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in het 

Koninkrijk van God. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn en er zijn 

eersten die de laatsten zullen zijn. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 3: 1 - 8 

En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar 

als tot mensen die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb 

u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; 

ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleselijk. Als er immers onder u 

afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleselijk en wandelt u dan 

niet naar de mens? Want als iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik 

van Apollos, bent u dan niet vleselijk? Wie is Paulus dan, en wie is Apollos, 

anders dan dienaren, door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heere 

aan ieder van hen gegeven heeft? Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar 
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God heeft laten groeien. Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, 

maar God, Die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet, zijn één, maar 

ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Pe 1: 1 - 11 

Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die 

een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van 

onze God en Zaligmaker, Jezus Christus: moge genade en vrede voor u 

vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. 

Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en 

de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door 

Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare 

beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke 

natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht 

bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof 

deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de 

zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht 

broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze 

dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en 

onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. 

Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, 

omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders, 

beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u 

dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang 

worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, 

Jezus Christus.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 15: 13 - 29 

En toen zij zwegen, antwoordde Jakobus: Mannenbroeders, luister naar mij. 

Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om 

voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de 

woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: Hierna zal Ik 

terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is 

afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen 

die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn 

Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. Aan God zijn al Zijn 

werken van eeuwigheid bekend. Daarom ben ik van oordeel dat men het hun 

die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar aan hen 

moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de 

afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. Want Mozes 

heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt 

elke sabbat in de synagogen voorgelezen. Toen dacht het de apostelen en de 

ouderlingen met heel de gemeente goed, enige mannen uit hun midden te 

kiezen en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië: Judas, ook 

Barsabas geheten, en Silas, leidinggevende mannen onder de broeders. En zij 

schreven door hun dienst het volgende: De apostelen, de ouderlingen en de 

broeders groeten de broeders uit de heidenen die in Antiochië, Syrië en Cilicië 

zijn. Wij hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen, u 

met woorden in verwarring hebben gebracht en uw zielen hebben verontrust 

door te zeggen dat u besneden moet worden en de wet moet onderhouden. Wij 

hadden hun daar geen opdracht toe gegeven. Daarom heeft het ons, nadat wij 

het eens geworden waren, goedgedacht enige mannen te kiezen en naar u toe 

te sturen met onze geliefden, Barnabas en Paulus, mensen die hun leven over 

hebben voor de Naam van onze Heere Jezus Christus. Daarom hebben wij 

Judas en Silas gestuurd, die hetzelfde ook mondeling zullen meedelen. Want 

het heeft de Heilige Geest en ons goedgedacht u verder geen last op te leggen 

dan deze noodzakelijke dingen: dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van 

bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, 

zult u juist handelen. Vaarwel. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen.  
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (14: 25 - 35) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 61: 2, 3, 4 

O God, luister naar mijn roepen, acht op mijn gebed; leid mij op een rots die 

voor mij te hoog zou zijn. Want U bent een toevlucht voor mij geweest. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 14: 25 - 35  

En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij 

tegen hen: Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en 

vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan 

Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan 

geen discipel van Mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet 

eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het 

werk te voltooien? Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en 

niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, 

en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen 

voltooien. Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere 

koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met 

tienduizend man tegemoet te gaan die met twintigduizend man tegen hem 

optrekt? En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap 

om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u die niet 

alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn. Het zout is goed, maar 

als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt 

worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop: men 

gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
  

Dagen Hoofdindex 
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De Dertiende dag van de maand Misra 
Het Feest van de Transfiguratie van onze Heer op de berg van Tabor 

 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (9: 28 - 36) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 99: 6, 7 

Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters, Samuel onder wie Zijn Naam 

aanriepen; zij riepen tot de HEERE en Híj verhoorde hen. Hij sprak tot hen in 

een wolkkolom. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 9: 28 - 36 

Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden dat Hij Petrus en Johannes 

en Jakobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl 

Hij bad, dat de aanblik van Zijn gezicht veranderd werd en Zijn kleding 

blinkend wit werd. En zie, twee mannen spraken met Hem; het waren Mozes 

en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over Zijn heengaan, dat Hij 

zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen 

door slaap. Toen ze wakker geworden waren, zagen zij Zijn heerlijkheid en de 

twee mannen die bij Hem stonden. En het gebeurde, toen zij bij Hem vandaan 

zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn. 

Laten wij drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een; hij 

wist echter niet wat hij zei. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk, en die 

overschaduwde hen. Zij werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. En er kwam 

een stem uit de wolk, die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem! En 

toen de stem geklonken had, bevond Jezus Zich daar alleen. En zij zwegen en 

vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (17: 1 - 9) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 104: 31, 32 

De heerlijkheid van de HEERE zij voor eeuwig, laat de HEERE Zich verblijden 

in Zijn werken. Aanschouwt Hij de aarde, dan beeft hij, raakt Hij de bergen aan, 

dan roken zij. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 17: 1 - 9 

En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met 

Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En Hij werd voor hun 

ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren 

werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met 

Hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij 

hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie tenten maken, voor U een, voor Mozes 

een, en een voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk 

overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, 

in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem! En toen de discipelen dit 

hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. 

En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd. 

Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen zij 

van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Vertel niemand van wat u gezien 

hebt, totdat de Zoon des mensen opgewekt is uit de doden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de 

Kolossenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

Kol 1: 1 - 23 

Paulus, door de wil van God een apostel van Jezus Christus, en Timotheüs, de 

broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Kolosse zijn: 

genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Wij 

danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd wanneer wij voor 

u bidden, omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de 

liefde die u hebt voor alle heiligen, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in 

de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, 

namelijk van het Evangelie. Dit is naar u toe gekomen zoals ook in de hele 

wereld, en het draagt vrucht zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord 

hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zo hebt u het ook 

geleerd van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe 

dienaar van Christus is. Hij heeft ons ook uw liefde in de Geest bekendgemaakt. 

Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor 

u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, 

in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere 

waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de 

kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig 

de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en 

geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft 

gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft 

ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk 

van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, 

namelijk de vergeving van de zonden. Hij is het Beeld van de onzichtbare God, 

de Eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem zijn alle dingen 

geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die 

onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen 

zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle 

dingen bestaan tezamen door Hem. En Hij is het hoofd van het lichaam, 

namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, 

opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in 

Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf 
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verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, 

zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En 

Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw 

slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, 

om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen, als u 

tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van 

de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele 

schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden 

ben.   De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Pe 1: 12 - 21 

Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze 

weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt bent. En ik acht het juist, zolang 

ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet 

dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heere Jezus 

Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend 

beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Want 

wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de 

komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn 

ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God de Vader eer 

en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid 

tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. En 

deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met 

Hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast 

en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die 

schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat 

in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift 

een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht 

door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest 

gedreven, hebben gesproken. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen.  
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 7: 44 - 8: 1 

Bij onze vaderen in de woestijn was de tent van de getuigenis, zoals Hij Die tot 

Mozes sprak, hem had opgedragen deze te maken overeenkomstig de 

afbeelding die hij gezien had. Ook brachten onze vaderen die, nadat zij hem 

ontvangen hadden, met Jozua in het land dat de heidenen bezaten die God voor 

onze vaderen uit verdreven heeft. Zo bleef het tot de dagen van David toe, die 

genade vond in de ogen van God en verlangde een woonplaats te vinden voor 

de God van Jakob. Maar Salomo bouwde voor Hem een huis. De Allerhoogste 

woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet 

zegt: De hemel is voor Mij een troon en de aarde een voetbank voor Mijn 

voeten. Wat voor huis zult u dan voor Mij bouwen, zegt de Heere, of wat is de 

plaats van Mijn rust? Heeft Mijn hand niet al deze dingen gemaakt? 

Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de 

Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten 

hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst 

van de Rechtvaardige aankondigden, van Wie u nu verraders en moordenaars 

geworden bent. U, die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt 

die niet in acht genomen! Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van woede 

en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield 

zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, 

staande aan de rechterhand van God. En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend 

en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen 

met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En 

zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem, en de getuigen legden hun kleren 

af aan de voeten van een jongeman, die Saulus heette. En zij stenigden 

Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. 

En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze 

zonde niet toe! En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. En Saulus stemde in 

met zijn dood.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Markus (9: 2 - 13) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 87: 1, 2, 5  

Zijn fundament rust op de heilige bergen. De HEERE heeft de poorten van Sion 

lief. Van Sion wordt gezegd: Man voor man is erin geboren. De Allerhoogste 

Zelf doet haar standhouden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 9: 2 - 13  

En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes met Zich mee en 

bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen; en Hij werd voor hun ogen van 

gedaante veranderd. En Zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw, zo 

wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia 

met Mozes en zij spraken met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: 

Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; en laten wij drie tenten maken, voor U één 

en voor Mozes één en voor Elia één. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want zij 

waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en uit de 

wolk kwam een stem, die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem! En 

plotseling, terwijl zij om zich heen keken, zagen zij niemand meer bij zich dan 

Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood Hij hun dat zij niemand 

vertellen zouden wat zij gezien hadden, voordat de Zoon des mensen uit de 

doden zou zijn opgestaan. En zij hielden dit woord vast en stelden onder elkaar 

de vraag wat dat was, uit de doden opstaan. En zij vroegen Hem: Waarom 

zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? En Hij antwoordde hun: 

Elia zal wel eerst komen en alles herstellen; en het zal geschieden zoals 

geschreven is over de Zoon des mensen, dat Hij veel lijden zal en veracht 

worden. Maar Ik zeg u dat Elia ook gekomen is en ze hebben met hem gedaan 

alles wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

$$$ 
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De Zeventiende dag van de maand Misra 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (1: 16 - 22) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 34: 20, 21 

De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem. Hij 

bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 1: 16 - 22 

En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn 

broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tegen hen: 

Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En zij lieten 

meteen hun netten achter en volgden Hem. En toen Hij vandaar wat 

verdergegaan was, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn 

broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. En meteen riep Hij 

hen, en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de loonarbeiders 

en gingen weg, Hem achterna. De genezing van een bezetene. En zij kwamen 

in Kapernaüm; en op de sabbat ging Hij meteen naar de synagoge en gaf Hij 

onderwijs. En ze stonden versteld van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen 

als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (4: 18 - 22) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 37: 39, 40 

Maar het heil van de rechtvaardigen komt van de HEERE, taw hun kracht ten 

tijde van benauwdheid. De HEERE zal hen helpen en bevrijden; en verlossen. 

Halleluja. 

 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 4: 18 - 22 

En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die 

Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want 

zij waren vissers. En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van 

mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem. Hij ging 

vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van 

Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl 

zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen. Zij lieten meteen het 

schip en hun vader achter en volgden Hem.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Galaten, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Gal 1: 1 - 19 

Paulus, een apostel geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, 

maar door Jezus Christus en God de Vader, Die Hem uit de doden opgewekt 

heeft en al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeenten van Galatië: genade 

zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf 

gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de 

tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. 

Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij erover dat 

u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, 

naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die 

u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar 

zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, 

anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder 

gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt 

anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want ben ik nu bezig 

mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers 

nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik 

maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet 

naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, 

maar door openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn 

levenswandel, voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God 

uitermate fel vervolgde en die verwoestte; en dat ik in het Jodendom meer 

vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk, omdat ik een nog 

groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen het 

God, Die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen 

door Zijn genade, behaagde Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem door 

het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik niet meteen te rade 

bij vlees en bloed, en ging ik ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al vóór mij 

apostel waren; maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar 

Damascus. Daarna, drie jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te 

bezoeken, en ik bleef vijftien dagen bij hem. En ik heb niemand anders van de 

apostelen gezien; alleen Jakobus, de broer van de Heere. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen.  
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 1: 1 - 12 

Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 

twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd! Acht het enkel 

vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want 

u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die 

volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel 

oprecht, en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, 

laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen 

verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om 

vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de 

zee, die door de wind voortgestuwd en open neergeworpen wordt. Want zo 

iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een 

dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die 

nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat, en de rijke in zijn nederige staat, 

want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan. Want de zon is opgegaan met 

haar hitte en heeft het gras doen verdorren, ook is zijn bloem afgevallen en is 

de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn 

wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij 

beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere 

beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 15: 12 - 21 

En heel de menigte zweeg, en zij hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat 

voor grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. 

En toen zij zwegen, antwoordde Jakobus: Mannenbroeders, luister naar mij. 

Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om 

voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de 
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woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: Hierna zal Ik 

terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is 

afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen 

die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn 

Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. Aan God zijn al Zijn 

werken van eeuwigheid bekend. Daarom ben ik van oordeel dat men het hun 

die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar aan hen 

moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de 

afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. Want Mozes 

heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt 

elke sabbat in de synagogen voorgelezen. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Markus (10: 35 - 45) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 97: 11, 12 

Licht is gezaaid voor de rechtvaardige en blijdschap voor de oprechten van hart. 

Rechtvaard-igen, verblijd u in de HEERE; loof Hem ter gedachtenis aan Zijn 

heiligheid. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 10: 35 - 45  

En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen naar Hem toe en 

zeiden: Meester, wij zouden willen dat U voor ons doet wat wij ook maar 

vragen. En Hij zei tegen hen: Wat wilt u dat Ik voor u doe? En zij zeiden tegen 

Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de één aan Uw rechteren de ander aan Uw 

linkerhand, in Uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen: U weet niet wat u 

vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, en met de doop gedoopt 

worden waarmee Ik gedoopt word? En zij zeiden tegen Hem: Dat kunnen wij. 

Maar Jezus zei tegen hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u wel drinken, en 

met de doop waarmee Ik gedoopt word, zult u gedoopt worden, maar het zitten 
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aan Mijn rechteren aan Mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven; maar het 

zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. En toen de tien anderen 

dit hoorden, begonnen zij het Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. 

Maar Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen: U weet dat zij die geacht worden 

leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren, en dat hun groten 

gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u 

belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal 

willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is 

niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven 

als losprijs voor velen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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De Vijfentwintigste dag van de maand Misra 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (25: 14 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 42: 2 

Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, 

o God! Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 25: 14 - 23 

Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich 

riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de één gaf hij vijf talenten, 

aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij 

reisde meteen weg. Hij die de vijf talenten ontvangen had, ging weg en 

handelde daarmee en hij verdiende vijf andere talenten erbij. Evenzo verdiende 

degene die de twee talenten ontvangen had, er nog twee bij. Maar hij die het 

ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld 

van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield 

afrekening met hen. En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en 

bracht nog vijf talenten bij hem, en hij zei: Heer, vijf talenten hebt u mij 

gegeven; zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen 

hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, 

over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. En degene die de 

twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei: Heer, twee 

talenten hebt u mij gegeven, zie, twee andere talenten heb ik aan winst 

gemaakt. Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over 

weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde 

van uw heer. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (19: 11 - 19) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 34: 6, 8 

Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; en hun gezicht werd niet 

rood van schaamte. De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem 

vrezen, en redt hen. Halleluja. 

 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 19: 11 - 19 

Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak Hij een gelijkenis uit, die Hij eraan 

toevoegde omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het Koninkrijk 

van God onmiddellijk zou aanbreken. Hij zei dan: Een zeker mens van hoge 

geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te 

nemen en daarna terug te keren. En hij riep zijn tien slaven, gaf hun tien 

ponden en zei tegen hen: Doe daarmee zaken totdat ik terugkom. En zijn 

burgers haatten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen: Wij 

willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. En het gebeurde, toen hij 

teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen, dat hij 

zei dat men die slaven aan wie hij het geld gegeven had, bij hem zou roepen om 

te weten wat ieder met het zakendoen aan winst had gemaakt. Toen verscheen 

de eerste en zei: Heer, uw pond heeft tien ponden winst opgeleverd. En hij zei 

tegen hem: Goed gedaan, goede slaaf! Wees, omdat u in het minste trouw bent 

geweest, machthebber over tien steden. Toen kwam de tweede en zei: Heer, uw 

pond heeft vijf ponden opgeleverd. En hij zei ook tegen hem: En u, wees 

machthebber over vijf steden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de 

Filippenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

Fil 3: 20 - 4: 9 

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker 

verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam 

veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, 

overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan 

onderwerpen. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn 

blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden! Ik roep Euodia en 

ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, 

mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen, die samen met mij gestreden 

hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van 

wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg 

het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere 

is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door 

bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van 

God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in 

Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat 

rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige 

deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en 

ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede 

zal met u zijn. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 5: 9 - 12 

Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de 

Rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het 

lijden en van het geduld de profeten, die in de naam van de Heere gesproken 

hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de 

volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere 

vol ontferming is en barmhartig. Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer 

niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere 

eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 18: 24 – 19: 6 

En een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van 

afkomst, een welsprekend man, die kundig was op het gebied van de Schriften, 

kwam in Efeze aan. Deze was in de weg van de Heere onderwezen en, omdat 

hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de 

Heere, maar hij wist alleen van de doop van Johannes. En hij begon vrijmoedig 

te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, 

namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. En toen 

hij naar Achaje wilde reizen, bemoedigden de broeders hem en schreven aan 

de discipelen dat zij hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was, 

bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden; want hij bestreed de 

Joden krachtig in het openbaar door uit de Schriften te bewijzen dat Jezus de 

Christus is. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de 

hogergelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof 

daar enige discipelen aan en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen 

toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord 

dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: Waarmee bent u dan gedoopt? 



De Vijfentwintigste dag van de maand Misra 

 

 

 

738 

En zij zeiden: Met de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte 

wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten 

geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, en nadat zij dat 

gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. En nadat 

Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij 

spraken in vreemde talen en profeteerden. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (12: 32 - 44) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 104: 1, 2, 4 

HEERE, mijn God, U bent zeer groot, U bent met majesteit en glorie bekleed. 

Hij hult Zich in het licht als in een mantel. Hij maakt Zijn engelen tot 

hulpvaardige geesten, Zijn dienaren tot vlammend vuur. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 12: 32 - 44 

Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het 

Koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als 

liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet 

opraakt, in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet 

aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Laten uw 

lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen 

die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als 

hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn 

komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen 

aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. En als hij komt in 

de tweede nachtwake of als hij komt in de derde nachtwake en hen zo aantreft, 

zalig zijn die slaven. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op 

welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis 

zou hebben laten inbreken. U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u 
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het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. En Petrus zei tegen Hem: 

Heere, spreekt U deze gelijkenis tot ons, of ook tot allen? En de Heere zei: Wie 

is dan de trouwe en verstandige rentmeester, die de heer over zijn 

huisbedienden zal aanstellen om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven 

dat hun toekomt? Zalig de slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend 

aangetroffen zal worden. Werkelijk, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen 

zal aanstellen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

 

 

$$$ 
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De zesentwintigste dag van de maand Misra 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (10: 24 - 33) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 31: 24, 20 

Heb de HEERE lief, al Zijn gunstelingen, want de HEERE beschermt de 

gelovigen. Hoe groot is Uw goed, dat U weggelegd hebt voor wie U vrezen. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 10: 24 - 33 

De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer. Het 

moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en dat de 

slaaf wordt zoals zijn heer. Als ze de Heere van het huis Beëlzebul genoemd 

hebben, hoeveel te meer Zijn huisgenoten! Wees dus niet bevreesd voor hen, 

want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets 

verborgen wat niet bekend zal worden. Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in 

het licht; en wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. En wees niet 

bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar 

wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan 

richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En 

niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren 

van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te 

boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden 

voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Maar wie Mij verloochenen zal voor de 

mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (12: 20 - 26) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 145: 10, 11, 19, 20 

Uw gunstelingen zullen U danken, zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk 

in herinnering roepen en van Uw macht spreken, Hij vervult het verlangen van 

wie Hem vrezen, de HEERE bewaart allen die Hem liefhebben. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 12: 20 - 26 

Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te 

aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaïda in Galilea 

afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus 

kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt 

tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des 

mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de 

tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, 

draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn 

leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand 

Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En 

als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 8: 14 - 27 

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen 

van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot 

angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door 

Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij 

kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: 

erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans 

met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Want ik ben 

ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 

heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen 

immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. 

Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar 

door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de 

schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen 

tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten 

dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood 

verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van 

de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de 

aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de 

hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, 

wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij 

niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de Geest 

onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het 

behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke 

verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de 

Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 2: 11 - 17 

Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de 

vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel 

onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van 

kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God 

verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Onderwerp u 

dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning, als 

hoogste machthebber, hetzij aan de stadhouders, als mensen die door hem 

gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die 

goeddoen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het 

onverstand van de dwaze mensen de mond snoert; als vrije mensen, maar niet 

alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als 

dienstknechten van God. Houd iedereen in ere; heb al uw broeders lief; vrees 

God; eer de koning.  Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld 

zijn. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God 

doet blijft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 19: 11 - 20 

En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat, 

als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam 

op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit 

hen weggingen. En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders 

waagden het de Naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze 

geesten hadden. Zij zeiden: Wij bezweren u bij Jezus, Die door Paulus gepredikt 

wordt. Het waren zeven zonen van Sceva, een Joodse overpriester, die dit 

deden. Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet 

ik af, maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong 

op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij 

naakt en gewond uit dat huis vluchtten. En dit werd bij allen bekend, zowel bij 

de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen, 
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en de Naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen die 

geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van 

hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en 

verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde 

ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken. Zo nam het Woord van de 

Heere met kracht toe en werd steeds sterker.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (21: 12 - 19) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 149: 5, 9 

Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde, laten zij vrolijk 

zingen op hun slaapplaatsen, om het beschreven recht aan hen te voltrekken. 

Dát zal de glorie van al Zijn gunstelingen zijn. Halleluja. 

 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 21: 12 - 19 

Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over 

te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en 

stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam. En dit zal u overkomen, 

opdat u zult getuigen. Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken 

hoe u zich moet verdedigen. Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw 

tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. En u zult ook door 

ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden, en zij zullen 

sommigen van u doden. En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat 

worden. Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan. Door uw 

volharding zult u uw leven verkrijgen.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

$$$ 
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De Achtentwintigste dag van de maand Misra 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Johannes (15: 7 - 16) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 47: 9, 10 

God regeert over de heidenvolken; God zit op Zijn heilige troon. De edelen van 

de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham; want de schilden 

van de aarde zijn van God. Hij is zeer hoog verheven. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 15: 7 - 16 

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal 

u ten deel vallen. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt 

en Mijn discipelen bent. Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u 

liefgehad; blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn 

liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in 

Zijn liefde blijf. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u 

zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is Mijn gebod: dat u 

elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan 

deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent Mijn 

vrienden, als u doet wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf 

weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles 

wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt Mij 

uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou 

heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar 

van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (16: 19 - 31) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 105: 3, 4 

Laat het hart van wie de HEERE zoeken, zich verblijden. Vraag naar de HEERE 

en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 16: 19 - 31 

Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en 

die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, van wie 

de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de 

zweren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die 

van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en likten 

zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de 

schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd 

begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag 

hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei: Vader 

Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top 

van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk 

pijn in deze vlam. Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel 

ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij 

vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof 

aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen 

en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan. En hij zei: Ik vraag u 

dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb vijf 

broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet 

komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes 

en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei: Nee, vader 

Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich 

bekeren. Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten 

luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou 

opstaan.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 11: 1 - 10 

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs 

van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed 

getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand 

gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet 

ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer 

gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit 

heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, 

nadat hij gestorven is. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de 

dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen 

had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God 

behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot 

God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Door 

het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de 

dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot 

redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een 

erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. 

Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om 

weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is 

weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een 

inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij 

in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van 

dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan 

God de Bouwer en Ontwerper is.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 2: 14 - 23 

Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en 

hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder 

of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, 

en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word 

verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut 

heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. 

Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw 

geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U 

gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven 

dit, en zij sidderen. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de 

werken dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, 

toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof 

samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is 

geworden? En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het 

is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 7: 20 - 34 

In die tijd werd Mozes geboren. Hij was bijzonder mooi. Hij werd drie maanden 

opgevoed in het huis van zijn vader. En toen hij te vondeling gelegd was, nam 

de dochter van de farao hem op in haar huis en voedde hem voor zichzelf op als 

een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en 

was machtig in woorden en in daden. Toen hij nu de leeftijd van veertig jaar 

bereikt had, kwam het in zijn hart op zijn broeders, de Israëlieten, te bezoeken. 

En toen hij iemand zag die onrecht leed, nam hij hem in bescherming en 

wreekte degene die mishandeld werd: hij sloeg de Egyptenaar dood. En hij 

dacht dat zijn broeders begrijpen zouden dat God hun door zijn hand verlossing 
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zou geven, maar zij begrepen het niet. En de volgende dag zagen zij hem, terwijl 

zij aan het vechten waren; en hij spoorde hen aan tot vrede door te zeggen: 

Mannen, u bent broeders; waarom doet u elkaar onrecht? Degene die zijn 

naaste onrecht deed, stootte hem echter van zich af en zei: Wie heeft u tot een 

leider en rechter over ons aangesteld? Wilt u mij ook om het leven brengen, op 

de wijze waarop u gisteren die Egyptenaar om het leven gebracht hebt? En 

Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Midian, waar 

hij twee zonen verwekte. En toen er veertig jaar verstreken was, verscheen de 

Engel van de Heere aan hem in de woestijn van de berg Sinaï, in de vlam van 

een brandende doornstruik. Toen Mozes dat zag, verwonderde hij zich over wat 

hij zag; en toen hij ernaartoe ging om het te bekijken, kwam er een stem van de 

Heere tot hem: Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God 

van Izak en de God van Jakob. En Mozes begon erg te beven en durfde het niet 

te bekijken. En de Heere zei tegen hem: Maak de sandalen aan uw voeten los, 

want de plaats waarop u staat, is heilige grond. Ik heb de mishandeling van 

Mijn volk, dat in Egypte is, heel goed gezien, en Ik heb hun zuchten gehoord en 

ben neergedaald om hen daaruit te verlossen; en nu, kom, Ik zal u naar Egypte 

zenden.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Markus (12: 18 - 27) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 105: 8, 9, 10 

Aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties, aan het verbond 

dat Hij met Abraham gesloten heeft, en Zijn eed aan Izak. Voor Jakob heeft Hij 

het vastgesteld als een verordening, voor Israël als een eeuwig verbond. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
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Mar 12: 18 - 27 

Er kwamen ook Sadduceeën naar Hem toe, die zeggen dat er geen opstanding 

is, en zij vroegen Hem: Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven: Als iemands 

broer sterft en een vrouw achterlaat en geen kinderen nalaat, dat dan zijn broer 

diens vrouw tot vrouw moet nemen en voor zijn broer nageslacht verwekken. 

Nu waren er zeven broers; en de eerste nam een vrouw en liet bij zijn sterven 

geen nageslacht na. Ook de tweede nam haar en stierf, en ook deze liet geen 

nageslacht na; en de derde evenzo. En alle zeven namen haar tot vrouw en 

lieten geen nageslacht na; als laatste van allen stierf ook de vrouw. In de 

opstanding, wanneer zij opgestaan zullen zijn, van wie van hen zal zij dan de 

vrouw zijn? Want alle zeven hebben haar als vrouw gehad. En Jezus 

antwoordde hun: Dwaalt u niet daardoor, dat u de Schriften niet kent en ook 

niet de kracht van God? Want wanneer ze uit de doden opgestaan zullen zijn, 

trouwen ze niet en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar zijn ze als 

engelen in de hemelen. En wat betreft de doden, dat zij opgewekt zullen 

worden: hebt u niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in de doornstruik 

tot hem sprak: Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van 

Jakob? Hij is niet een God van doden, maar een God van levenden. U dwaalt 

dus erg.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
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De Negenentwintigste dag van de maand Misra 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (15: 1 - 11) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 132: 9, 10, 17, 18 

Laat Uw priesters bekleed worden met gerechtigheid, laat Uw gunstelingen 

juichen, omwille van David, Uw dienaar. Ik zal voor Mijn gezalfde een lamp 

gereedmaken, en op hem zal zijn diadeem schitteren. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 15: 1 - 11 

Toen kwamen enige schriftgeleerden en Farizeeën uit Jeruzalem bij Jezus en 

zeiden: Waarom overtreden Uw discipelen de overlevering van de ouden? Want 

zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten. Maar Hij antwoordde en zei 

tegen hen: Waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering? 

God heeft immers geboden: Eer uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder 

vervloekt, moet zeker sterven. Maar u zegt: Wie maar tegen vader of moeder 

zegt: Het is bestemd als offergave, wat u van mij had kunnen krijgen, en zijn 

vader en moeder niet zal eren, met hem is het in orde. En zo hebt u door uw 

overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt. Huichelaars! Terecht 

heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij zei: Dit volk nadert tot Mij met hun 

mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; 

maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van 

mensen zijn. En toen Hij de menigte bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: 

Luister en begrijp het goed: Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; 

maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (15: 12 - 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 110: 4, 5, 7 

De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent 

Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan Uw 

rechterhand, daarom heft Hij Zijn hoofd omhoog. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 15: 12 - 20 

Toen kwamen Zijn discipelen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Weet U wel 

dat toen de Farizeeën dit woord hoorden, zij er aanstoot aan namen? Maar Hij 

antwoordde en zei: Elke plant die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal 

uitgetrokken worden. Laat hen gaan; het zijn blinde geleiders van blinden. Als 

nu een blinde een blinde geleidt, zullen zij beiden in een kuil vallen. Petrus 

antwoordde en zei tegen Hem: Verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zei: 

Bent ook u nog altijd onwetend? Ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat, in 

de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden wordt? Maar de dingen 

die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de 

mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, 

overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn 

het die de mens verontreinigen; maar het eten met ongewassen handen 

verontreinigt de mens niet. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1kor 10: 25 – 11: 1 

Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen 

omwille van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. En 

als iemand van de ongelovigen u uitnodigt, en u wilt naar hem toe gaan, eet dan 

alles wat u wordt voorgezet, zonder naar iets navraag te doen omwille van het 

geweten. Indien echter iemand tegen u zegt: Dat is een afgodenoffer, eet het 

dan niet, omwille van hem die u dat te kennen gaf en omwille van het geweten. 

Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. Ik heb het echter niet over 

uw eigen geweten, maar over dat van de ander. Immers, waarom zou mijn 

vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander? En als ik door 

genade aan de maaltijd deelneem, waarom word ik dan gelasterd om iets 

waarvoor ik dank? Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer 

van God. Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken, en ook niet aan 

de gemeente van God, zoals ik ook in alles probeer allen te behagen, door niet 

mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen, opdat zij behouden worden. 

Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 
 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 4: 15 – 21 

Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. En 

wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en 

wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. Hierin is de liefde bij ons 

volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het 

oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen 

vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf 

in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij 

ons eerst liefhad. Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder 
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haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, 

hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij 

van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 5: 34 - 42 

Maar er stond iemand op in de Raad, een Farizeeër van wie de naam Gamaliël 

was, een leraar van de wet, die in hoge achting stond bij heel het volk. Hij gaf 

opdracht dat men de apostelen even buiten zou doen staan. En hij zei tegen 

hen: Israëlitische mannen, wees op uw hoede en bedenk wat u met deze 

mensen wilt gaan doen. Want vóór deze dagen stond Theudas op, die zei dat hij 

wat was, en hij had een aanhang van ongeveer vierhonderd man; maar hij is 

omgebracht en allen die naar hem luisterden, zijn verstrooid en tot niets 

geworden. Na hem stond Judas de Galileeër op, in de dagen van de inschrijving, 

en hij maakte veel volk afvallig, dat hem volgde; en deze is ook omgekomen, en 

allen die naar hem luisterden, zijn uiteengedreven. En nu zeg ik u: Houd u ver 

van deze mensen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van 

mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden, maar als het van God 

afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God 

blijkt te strijden. En zij lieten zich door hem overtuigen; en toen zij de apostelen 

bij zich geroepen hadden, geselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden 

spreken in de Naam van Jezus, en zij lieten hen gaan. Zij dan gingen weg uit de 

tegenwoordigheid van de Raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, 

omwille van Zijn Naam schandelijk behandeld te worden. En zij hielden niet 

op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus 

te verkondigen.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (8: 21 - 27) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 68: 20 

Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 8: 21 - 27 

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Ik ga heen en u zult Mij zoeken, en in uw 

zonde zult u sterven; waar Ik heen ga, kunt u niet komen. De Joden nu zeiden: 

Hij zal toch Zichzelf niet doden, omdat Hij zegt: Waar Ik heenga, kunt u niet 

komen? En Hij zei tegen hen: U bent van beneden, Ik ben van boven; u bent 

van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat u in uw 

zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden 

sterven. Zij zeiden dan tegen Hem: Wie bent U? En Jezus zei tegen hen: Wat Ik 

u vanaf het begin al zeg. Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen, maar Die 

Mij gezonden heeft, is waarachtig, en wat Ik van Hem gehoord heb, spreek Ik 

tot de wereld. Zij begrepen niet dat Hij tegen hen over de Vader sprak.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

 

$$$ 
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De Dertigste dag van de maand Misra 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (13: 53 - 58) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 5: 12, 13 

Maar laat verblijd zijn allen die tot U de toevlucht nemen, laat hen voor eeuwig 

juichen omdat U hen beschut; laat in U van vreugde opspringen wie Uw Naam 

liefhebben. U immers zegent de rechtvaardige, HEERE. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 13: 53 - 58 

En toen Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, gebeurde het dat Hij vandaar 

vertrok. En Hij kwam in Zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, 

zodat zij versteld stonden en zeiden: Waar heeft Deze die wijsheid en krachten 

vandaan? Is Dit niet de Zoon van de timmerman? En heet Zijn moeder niet 

Maria, en Zijn broers Jakobus en Joses, en Simon en Judas? En Zijn zusters, 

zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft Deze dan dit alles vandaan? En zij 

namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zei tegen hen: Een profeet is niet 

ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en in zijn huis. En Hij deed daar niet veel 

krachten vanwege hun ongeloof. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (14: 1 - 5) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 101: 8 

Elke morgen zal ik alle goddelozen in het land ombrengen, door allen die 
onrecht bedrijven, uit de stad van de HEERE uit te roeien. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 14: 1 - 5 

In die tijd hoorde Herodes, de viervorst, het gerucht over Jezus, en hij zei tegen 

zijn knechten: Dat is Johannes de Doper; hij is opgewekt uit de doden, en 

daarom zijn die krachten werkzaam in hem. Herodes had Johannes immers 

gevangengenomen, hem geboeid en in de gevangenis gezet, vanwege Herodias, 

de vrouw van zijn broer Filippus, want Johannes had tegen hem gezegd: Het is 

u niet geoorloofd haar te hebben. En hij wilde hem doden, maar hij was 

bevreesd voor de menigte, omdat zij hem voor een profeet hielden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Efeze, zijn 

zegen zij met ons. 
 

Efe 4: 8 - 16 

Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis 

gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ 

anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? 

Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle 

hemelen om alle dingen te vervullen. En Hij heeft sommigen gegeven als 

apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer 

anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van 
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dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen 

tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een 

volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat 

wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de 

golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen 

om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan 

de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, 

namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en 

bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de 

mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot 

opbouw van zichzelf in de liefde.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Pe 1: 19 – 2: 3 

En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan 

daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat 

de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst 

weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; 

want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar 

heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. 

Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u 

valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen 

invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en 

brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg 

van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. 

En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis 

over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 7: 30 - 37 

En toen er veertig jaar verstreken was, verscheen de Engel van de Heere aan 

hem in de woestijn van de berg Sinaï, in de vlam van een brandende 

doornstruik. Toen Mozes dat zag, verwonderde hij zich over wat hij zag; en toen 

hij ernaartoe ging om het te bekijken, kwam er een stem van de Heere tot hem: 

Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de 

God van Jakob. En Mozes begon erg te beven en durfde het niet te bekijken. En 

de Heere zei tegen hem: Maak de sandalen aan uw voeten los, want de plaats 

waarop u staat, is heilige grond. Ik heb de mishandeling van Mijn volk, dat in 

Egypte is, heel goed gezien, en Ik heb hun zuchten gehoord en ben neergedaald 

om hen daaruit te verlossen; en nu, kom, Ik zal u naar Egypte zenden. Die 

Mozes, die zij afgewezen hadden toen zij zeiden: Wie heeft u tot een leider en 

rechter aangesteld? hém heeft God als leider en verlosser gezonden door de 

hand van de Engel Die aan hem verschenen was in de doornstruik. Deze heeft 

hen uitgeleid, terwijl hij wonderen en tekenen deed in het land Egypte, in de 

Rode Zee en in de woestijn, veertig jaar. Dit is de Mozes die tegen de Israëlieten 

gezegd heeft: De Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw 

broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (14: 16 - 24) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 50: 23, 14 

Wie dank offert, zal Mij eren; wie de rechte weg gaat, zal Ik Gods heil doen zien, 

en kom aan de Allerhoogste uw geloften na. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen.  
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Luk 14: 16 - 24 

Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd en 

nodigde er velen. En hij stuurde zijn slaaf eropuit tegen de tijd van de maaltijd 

om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij 

begonnen zich allen eensgezind te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: 

Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag 

u: Houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: Ik heb vijf span ossen 

gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u: Houd mij voor 

verontschuldigd. En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom 

kan ik niet komen. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn 

heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf: Ga er snel op 

uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en 

kreupelen en blinden hier binnen. En de slaaf zei: Heer, het is gebeurd, zoals u 

bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zei tegen de slaaf: Ga eropuit naar 

de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol 

wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn 

maaltijd proeven zal.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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De Eerste dag van de maand el-Nesie 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (10: 34 - 42) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 65: 5, 6 

Welzalig is hij die U verkiest en doet naderen, die mag wonen in Uw voorhoven; 

antwoordt U ons in gerechtigheid, o God van ons heil, o vertrouwen van alle 

einden der aarde. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 10: 34 - 42 

Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet 

gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om 

tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en 

haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands 

huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, 

is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. 

En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. Wie zijn 

leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het 

vinden. Wie u ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die 

Mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, zal het 

loon van een profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt omdat hij 

een rechtvaardige is, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie een 

van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een 

discipel is, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (1: 1 - 17) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 37: 17, 18 

De HEERE ondersteunt de rechtvaardigen. De HEERE kent de dagen van de 

oprechten, hun erfelijk bezit zal voor eeuwig blijven. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 1: 1 - 17 

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 

Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en 

zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het 

leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de 

duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God 

gezonden; zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis, om van het 

licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, 

maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht, 

dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld 

is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het 

Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem 

aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te 

worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil 

van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het 

Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn 

heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), 

vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj 

was het van Wie ik zei: Hij Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was 

er eerder dan ik. En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade 

op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn 

er door Jezus Christus gekomen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 10: 4 - 18 

Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die 

gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: De mens 

die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die 

uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel 

opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of: Wie zal in de afgrond 

neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? 

Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het 

geloof, dat wij prediken: Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw 

hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. 

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men 

tot zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd 

worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een 

en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want 

ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij 

dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven 

van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die 

predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals 

geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van 

hen die het goede verkondigen! Maar zij zijn niet allen het Evangelie 

gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking 

geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van 

God. Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel: Hun geluid 

is over heel de aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden van de wereld.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 1: 1 – 2: 6 

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met 

onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het 

Woord des levens want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en 

wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan 

ons is geopenbaard wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat 

ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met 

de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, 

opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van Hem 

gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het 

geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben 

en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. 

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij 

gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt 

ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 

onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is 

getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van 

alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij 

Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf 

u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben 

een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een 

verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de 

zonden van de hele wereld. En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, 

namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn 

geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. 

Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God 

volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem 

te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 3: 1 - 16 

Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het 

gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, 

werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de 

Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel 

binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de 

tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. 

En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: Kijk ons aan! En 

hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te 

ontvangen. Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat 

geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! En 

hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden 

zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond, 

en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het 

volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene was die voor een 

liefdegave bij de Schone Poort van de tempel gezeten had; en zij werden vervuld 

met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de 

kreupele, die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk 

bij hen samen in de zuilengang die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, 

en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische 

mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo 

doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben 

bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Izak en Jakob, de 

God van onze vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Die u hebt 

overgeleverd. U hebt Hem verloochend vóór Pilatus, toen die oordeelde dat 

men Hem zou loslaten. U echter hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend 

en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden, maar de Vorst van 

het leven hebt u gedood, Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij 

getuigen zijn. En Zijn Naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt 

door het geloof in Zijn Naam. En het geloof dat er is door Hem, heeft hem in 

aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (21: 15 - 25) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 37: 30, 31 

De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid tot uiting, zijn tong spreekt het 

recht. De wet van zijn God is in zijn hart; zijn schreden wankelen niet. 

Halleluja. 
 

Moge God barmhartig over ons zijn en ons waardig maken om naar het Heilige 

Evangelie te luisteren. Een lezing uit het Heilige Evangelie volgens St. 

Johannes. Zijn zegen, zij met ons Amen. 
 

Joh 21: 15 - 25  

Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: 

Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, 

Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren. Hij 

zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij 

lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: 

Hoed Mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van 

Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer 

tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle 

dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen. 

Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u 

waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en 

een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei Hij om 

aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat Hij dit 

gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij! En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, 

de discipel volgen die Jezus liefhad, die ook tijdens het avondmaal tegen Zijn 

borst was gaan liggen en gezegd had: Heere, wie is het die U verraden zal? Toen 

Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? 

Jezus zei tegen hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? 

Volgt u Mij! Dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich 

onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou 

sterven, maar: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Dit is 

de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft; en wij 

weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus 
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gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, 

denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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De Tweede dag van de maand el-Nesie 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (4: 38 - 41) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 19: 4, 5 

Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun 

richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de 

wereld. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 4: 38 - 41 

Nadat Jezus opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging Hij naar het 

huis van Simon. De schoonmoeder van Simon had hoge koorts en ze vroegen 

Hem om hulp voor haar. En Hij boog Zich over haar heen en bestrafte de koorts 

en die verliet haar. Zij stond onmiddellijk op en diende hen. Toen de zon 

onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, 

deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. 

Ook gingen er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden: U bent de 

Christus, de Zoon van God! Maar Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te 

spreken, omdat zij wisten dat Hij de Christus was.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (5: 18 - 26) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 110: 4, 5, 7 

De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent 

Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan Uw 

rechterhand, daarom heft Hij Zijn hoofd omhoog. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 5: 18 - 26 

En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was, en zij 

probeerden hem binnen te brengen en voor Hem neer te leggen; maar toen zij 

vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te 

brengen, klommen zij het dak op en lieten hem, tussen de daktegels door, met 

het bed neer in het midden, vóór Jezus. En toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen 

hem: Man, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de Farizeeën 

begonnen te overleggen: Wie is deze Man Die godslastering spreekt? Wie kan 

zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus, Die hun overwegingen kende, 

antwoordde en zei tegen hen: Wat overlegt u in uw hart? Wat is gemakkelijker, 

te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en ga lopen? Maar 

opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde om zonden 

te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga 

naar uw huis. En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op, en nadat hij datgene 

opgenomen had waarop hij gelegen had, ging hij naar zijn huis, terwijl hij God 

verheerlijkte. En ontsteltenis greep hen allen aan en zij verheerlijkten God, en 

werden vervuld met vrees en zeiden: Wij hebben vandaag ongelofelijke dingen 

gezien.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

2Kor 3: 12 – 4: 4 

Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid 

te werk, en doen wij niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, 

opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van 

wat tenietgedaan wordt. Maar hun gedachten werden verhard, want tot op 

heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder 

te worden weggenomen. Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus. Ja, tot 

op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. 

Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. 

De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij 

allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een 

spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, 

van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt 

wordt. Daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid 

die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Integendeel, wij hebben de 

schandelijke, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet in bedrog en 

vervalsen ook niet het Woord van God, maar door het openbaar maken van de 

waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de 

tegenwoordigheid van God. Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, 

dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat 

de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met 

het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 5: 1 - 11 

Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem 

liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. 

Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God 

liefhebben en Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn 

geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit 

God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld 

overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij 

die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij is het Die kwam door water en 

bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en 

het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want 

drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; 

en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het 

water en het bloed; en deze drie zijn één. Als wij het getuigenis van de mensen 

aannemen, het getuigenis van God is groter; want dit is het getuigenis van God 

dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het 

getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, 

omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. 

En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 14: 1 - 8 

En het gebeurde in Ikonium dat zij samen de synagoge van de Joden 

binnengingen en zo spraken dat een grote menigte, zowel van Joden als van 

Grieken, geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, wekten in de 

zielen van de heidenen onrust en verbittering tegen de broeders. Zij verbleven 

daar dan lange tijd en spraken vrijmoedig, in vertrouwen op de Heere, Die 

getuigenis gaf aan het Woord van Zijn genade en tekenen en wonderen door 
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hun hand liet gebeuren. En de bevolking van de stad raakte verdeeld. 

Sommigen waren voor de Joden, anderen voor de apostelen. En toen er een 

oploop ontstond, zowel van heidenen als van Joden, met hun leiders, om hen 

smadelijk te behandelen en te stenigen, vluchtten zij, toen dit tot hen 

doorgedrongen was, naar de steden van Lycaonië, namelijk Lystre en Derbe, en 

de omgeving ervan. En zij verkondigden daar het Evangelie. En er zat in Lystre 

een man die geen macht had over zijn voeten: hij was kreupel van de 

moederschoot af en had nooit kunnen lopen. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (6: 12 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 105: 1; 68: 12 

Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de 

volken. De Heere gaf stof tot spreken; de boodschapsters van goede tijding 

vormden een groot leger. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 6: 12 – 23 

Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; 

en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En toen het dag was geworden, riep 

Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen 

noemde: Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en 

Johannes, Filippus en Bartholomeüs; Mattheüs en Thomas, Jakobus de zoon 

van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd, Judas, de broer van Jakobus, 

en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is. En toen Hij met hen 

afgedaald was, bleef Hij staan op een vlakke plaats en met Hem een menigte 

van Zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel Judea en 

Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon, die gekomen waren om Hem 

te horen en om van hun ziekten genezen te worden, ook zij die gekweld werden 

door onreine geesten; en zij werden genezen. En heel de menigte probeerde 
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Hem aan te raken, want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze allen. En 

toen Hij Zijn ogen opgeslagen had naar Zijn discipelen, zei Hij: Zalig bent u, 

armen, want van u is het Koninkrijk van God. Zalig bent u die nu honger hebt, 

want u zult verzadigd worden. Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen. 

Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u 

smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. 

Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de 

hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

 

$$$ 
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De Derde dag van de maand el-Nesie 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (16: 24 - 28) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 34: 8, 9 

De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen. 

Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht 

neemt. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 16: 24 - 28 

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, 

moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie 

zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal 

verliezen om Mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens, als hij heel 

de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als 

losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid 

van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn 

daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de 

dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen 

in Zijn Koninkrijk.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (18: 10 - 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 97: 7, 8, 9 

Buig u voor Hem neer, alle goden. Sion heeft het gehoord en zich verblijd. Want 

U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde, U bent zeer hoog verheven 

boven alle goden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 18: 10 - 20 

Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen 

in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Wat 

denkt u: als iemand honderd schapen heeft, en een daarvan afgedwaald is, zal 

hij niet de negenennegentig andere achterlaten en in de bergen het 

afgedwaalde gaan zoeken? En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg 

u dat hij zich daarover meer verblijdt dan over de negenennegentig die niet 

afgedwaald waren. Zo is het ook niet de wil van uw Vader, Die in de hemelen 

is, dat een van deze kleinen verloren gaat. Maar als uw broeder tegen u 

gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; 

als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u 

luistert, neem er dan nog een of twee met u mee, opdat in de mond van twee of 

drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan 

tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan 

voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de 

aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, 

zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde 

iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn 

Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam 

bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

Het Paulus boek uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Heb 2: 5 - 18 

Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen 

aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd: Wat is de mens, dat U aan 

hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet? U hebt hem voor korte 

tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem 

gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen; alle dingen hebt 

U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen 

aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd dat Hem niet onderworpen is. Nu zien 

wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus 

met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen 

geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van 

God voor allen de dood zou proeven. Want het paste Hem, om Wie alle dingen 

zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te 

brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, 

zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom 

schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen, want Hij zegt: Ik zal Uw 

Naam aan Mijn broeders verkondigen; te midden van de gemeente zal Ik U 

lofzingen. En verder: Ik zal Mijn vertrouwen op Hem stellen. En vervolgens: 

Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van 

vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood 

hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen 

te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij 

onderworpen waren. Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij 

neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest Hij in alles aan Zijn 

broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester 

zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te 

verzoenen. Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij 

hen die verzocht worden, te hulp komen. 
De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen.  



De Derde dag van de maand El-Nesie 

 

 

 

777 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij met ons. 
 

1Pe 1: 3 - 12 

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, 

overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot 

een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een 

onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen 

bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door 

het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de 

laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het 

nodig is bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw 

geloof die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur 

beproefd wordt mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de 

openbaring van Jezus Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem 

toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een 

onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, 

namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten, 

die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en 

gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, 

Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus 

komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat 

zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door 

hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit 

de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 10: 21 - 33 

En Petrus ging naar beneden, naar de mannen die door Cornelius naar hem toe 

gestuurd waren, en zei: Zie, ik ben het die u zoekt. Wat is de reden waarom u 

hier bent? En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman over honderd, een 

rechtvaardig man, die God vreest en van wie heel het volk van de Joden een 
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goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord door een 

heilige engel om u naar zijn huis te ontbieden om van u woorden van zaligheid 

te horen. Toen riep hij hen naar binnen en ontving hen als gast. En de volgende 

dag vertrok Petrus met hen, en enigen van de broeders uit Joppe gingen met 

hem mee. En de volgende dag kwamen zij in Caesarea aan. En Cornelius 

verwachtte hen en had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen. En 

het gebeurde, toen Petrus naar binnen ging, dat Cornelius hem tegemoetkwam, 

aan zijn voeten viel en hem aanbad. Maar Petrus richtte hem op en zei: Sta op, 

ik ben zelf ook maar een mens. En terwijl hij met hem sprak, ging hij naar 

binnen en trof er velen aan die samengekomen waren. En hij zei tegen hen: U 

weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander 

volk om te gaan of bij hem binnen te gaan; maar God heeft mij laten zien dat ik 

geen mens onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder 

tegenspreken gekomen, toen ik ontboden werd. Dus vraag ik om welke reden u 

mij hebt ontboden. En Cornelius zei: Vier dagen geleden had ik tot dit uur toe 

gevast, en op het negende uur bad ik in mijn huis. En zie, er stond een man in 

blinkende kleding voor mij en die zei: Cornelius, uw gebed is verhoord en uw 

liefdegaven zijn bij God in gedachtenis gekomen. Stuur dan mensen naar Joppe 

en laat Simon halen, die ook Petrus genoemd wordt; deze is te gast in het huis 

van Simon, de leerlooier, bij de zee. Als hij hier gekomen is, zal hij tot u spreken. 

Dus heb ik ogenblikkelijk mensen naar u toe gestuurd, en u hebt er goed aan 

gedaan dat u hier gekomen bent. Wij zijn dan nu allen hier aanwezig, in de 

tegenwoordigheid van God, om alles te horen wat u door God bevolen is.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (25: 31 - 46) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 138: 1, 2, 4 

In de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor U psalmen zingen. Ik zal mij 

neerbuigen naar Uw heilig paleis. Ik zal U loven met heel mijn hart, wanneer 

zij de woorden van mijn mond gehoord hebben. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 25: 31 - 46 

Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige 

engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En voor 

Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar 

scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de 

schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand. Dan 

zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden 

van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de 

grondlegging van de wereld. Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; 

Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u 

hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek 

geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij 

gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer 

hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken 

gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij 

onthaald, of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of 

in de gevangenis en zijn bij U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden: 

Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van 

Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. Dan zal Hij ook zeggen tegen hen 

die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, 

dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want Ik ben hongerig geweest en 

u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te 

drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; 

naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet 

bezocht. Dan zullen ook dezen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij 

U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de 

gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, 

Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u 

het ook niet voor Mij gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar 

de rechtvaardigen in het eeuwige leven.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 
 

$$$ 
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De Vierde dag van de maand El-Nesie 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (24: 42 - 47) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 68: 36, 4 

O God, U bent ontzagwekkend vanuit Uw heiligdommen; de God van Israël, 

Hij geeft het volk kracht en sterkte. Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij 

springen op van vreugde voor Gods aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 24: 42 - 47 

Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. 

Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de 

dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben 

laten inbreken. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet 

zou denken, zal de Zoon des mensen komen. Wie is dan de trouwe en 

verstandige slaaf, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het 

voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst 

zo handelend aangetroffen zal worden. Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al 

zijn bezittingen zal aanstellen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (13: 33 - 37) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 97: 11, 12 

Licht is gezaaid voor de rechtvaardige en blijdschap voor de oprechten van hart. 

Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE; loof Hem ter gedachtenis aan Zijn 

heiligheid. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 13: 33 - 37 

Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Het zal zijn als bij 

iemand die naar het buitenland ging: hij verliet zijn huis, gaf zijn slaven 

volmacht, en gaf aan ieder zijn werk, en gebood de deurwachter waakzaam te 

zijn. Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, 

's avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of 's morgens vroeg, 

opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft. En wat Ik tegen u zeg, 

zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam! 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de 

Korinthe, zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 3: 9 - 23 

Want Gods medearbeiders zijn wíj. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú. 

Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs 

bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er 

echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander 

fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit 

fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk 
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zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in 

vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands 

werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon 

ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal 

behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods 

tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van 

God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is 

heilig, en deze tempel bent u. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand 

onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij 

wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want 

er staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw: De 

Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. Laat daarom 

niemand roemen in mensen, want alles is van u: hetzij Paulus, hetzij Apollos, 

hetzij Kefas, hetzij de wereld, hetzij het leven, hetzij de dood, hetzij 

tegenwoordige dingen, hetzij toekomstige dingen, alles is van u. U echter bent 

van Christus en Christus is van God. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij met ons. 
 

1Pe 5: 1 - 12 

De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het 

lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal 

worden: Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet 

gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als 

mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als 

mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de Opperherder 

verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. 

Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar 

onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de 

hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de 

krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen 

op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam; want uw 

tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij 

zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de 

wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd 

wordt. De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige 
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heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – 

toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de 

kracht in alle eeuwigheid. Amen. Met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik 

meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 18: 24 - 19: 6 

En een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van 

afkomst, een welsprekend man, die kundig was op het gebied van de Schriften, 

kwam in Efeze aan. Deze was in de weg van de Heere onderwezen en, omdat 

hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de 

Heere, maar hij wist alleen van de doop van Johannes. En hij begon vrijmoedig 

te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, 

namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. En toen 

hij naar Achaje wilde reizen, bemoedigden de broeders hem en schreven aan 

de discipelen dat zij hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was, 

bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden; want hij bestreed de 

Joden krachtig in het openbaar door uit de Schriften te bewijzen dat Jezus de 

Christus is. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de 

hogergelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof 

daar enige discipelen aan en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen 

toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord 

dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: Waarmee bent u dan gedoopt? 

En zij zeiden: Met de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte 

wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten 

geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, en nadat zij dat 

gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. En nadat 

Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij 

spraken in vreemde talen en profeteerden.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (16: 1 - 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 116: 15, 16 

Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen. Och 

HEERE, voorzeker, ik ben Uw dienaar, een zoon van Uw dienares. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 16: 1 - 12 

En Hij zei ook tegen Zijn discipelen: Er was een zeker rijk mens, die een 

rentmeester had, en deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen 

verkwistte. En hij riep hem en zei tegen hem: Wat is dit wat ik over u hoor? 

Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer 

rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf: Wat moet ik doen, omdat 

mijn heer dit rentmeesterschap van mij afneemt? Spitten kan ik niet en voor 

bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal, opdat ze mij, wanneer ik afgezet 

ben als rentmeester, in hun huizen ontvangen. En hij riep de schuldenaars van 

zijn heer één voor één bij zich en zei tegen de eerste: Hoeveel bent u mijn heer 

schuldig? En hij zei: Honderd vaten olie. En hij zei tegen hem: Neem uw 

schuldbekentenis, ga zitten en schrijf snel vijftig. Daarna zei hij tegen een 

ander: En u, hoeveel bent u schuldig? En hij zei: Honderd zakken tarwe. En hij 

zei tegen hem: Neem uw schuldbekentenis en schrijf tachtig. En de heer prees 

de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de 

kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van 

het licht. En Ik zeg u: Maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige 

mammon, opdat zij u, als u gebrek lijdt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. 

Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is 

in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan wat betreft de 

onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware 

toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent 

geweest, wie zal u het uwe geven?  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

$$$ 
 

Dagen Hoofdindex 
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De Zesde dag van de maand El-Nesie 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (13: 10 - 17) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 119: 95, 96 

Goddelozen hebben op mij geloerd om mij om te brengen; ik let op Uw 

getuigenissen. Aan alles, hoe volmaakt ook, heb ik een einde gezien; maar 

alleen Uw gebod is onbegrensd. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 13: 10 - 17 

En Hij gaf onderwijs op de sabbat in één van de synagogen. En zie, er was een 

vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was 

kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, 

riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En 

Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en 

verheerlijkte God. En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat 

Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte: Er zijn zes 

dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet 

op de dag van de sabbat. De Heere dan antwoordde hem en zei: Huichelaar, 

maakt niet ieder van u op de sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt 

hem weg om hem te laten drinken? En moest dan deze vrouw, die een dochter 

van Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet 

losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat? En toen Hij dit zei, 

stonden al Zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte was blij om alle 

heerlijke dingen die door Hem gebeurden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

  



De Zesde dag van de maand El-Nesie 

 

 

 

786 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (4: 23 - 30) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 119: 89, 90 

Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel. Uw trouw duurt van 

generatie op generatie; U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan. 
Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 4: 23 - 30 

Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: 

Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm 

gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad. Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat 

geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar Ik zeg u naar waarheid: Er 

waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en 

zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het 

land, en naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfath bij 

Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in 

de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, 

de Syriër. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit 

hoorden, en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top 

van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen. 

Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

Het Paulus boek uit de brief van St. Paulus aan de Kolossenzen, zijn zegen zij 

met ons. 
 

Kol 3: 8 - 17 

Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en 

schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude 

mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en u met de nieuwe mens bekleed hebt, 

die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem 

geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en 

onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. 

Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige 

gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, 

geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand 

anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u 

doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. 

En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam 

geroepen bent; en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in 

u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, 

lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En 

alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de 

Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven uit de 1e brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met ons. 
 

Jak 5: 16 - 20 

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een 

krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens 

net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het 

regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw, en de 

hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, als iemand 

onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet 
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dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal 

redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 11: 12 - 18 

En met mij gingen ook deze zes broeders mee en wij zijn het huis van de man 

binnengegaan. En hij berichtte ons hoe hij een engel gezien had, die in zijn huis 

stond en tegen hem zei: Stuur mannen naar Joppe en ontbied Simon die ook 

Petrus genoemd wordt. Die zal woorden tot u spreken waardoor u zalig zult 

worden en heel uw huis. En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op 

hen, evenals op ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord van de Heere, 

hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest 

gedoopt worden. Als God dan aan hen dezelfde gave gegeven heeft als aan ons 

die in de Heere Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij machte zou 

zijn God tegen te houden? En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld, en 

zij verheerlijkten God en zeiden: Zo heeft God dus ook aan de heidenen de 

bekering gegeven die tot het leven leidt. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (2: 1 - 11) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 119: 97, 98 

Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking. Uw geboden 

maken mij wijzer dan mijn vijanden, want zij zijn voor eeuwig bij mij. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 2: 1 - 11 

En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van 

Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn 

discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus 

tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb 

Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de 

dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren zes stenen 

watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een 

inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met 

water. En zij vulden ze tot aan de rand. En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets 

uit en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het. Toen nu de 

ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was – hij wist 

niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept 

hadden, wisten het – riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen 

hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van 

gedronken heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit 

heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft 

Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 
 

$$$ 
 

Dagen Hoofdindex 



 

 

 

791 

 

 

 

 

 

 
 

 
Katameros DE vasten van Jona 

 

 

 

Hoofdindex 



Index 

 

 

791 
 

Jona 
1e Dag 2e Dag 3e Dag 

Donderdag na de vasten 

 

 

Hoofdindex 



Eerste dag van de vasten van Jona  

 

 

 

792 

Eerste DAG VAN DE vasten van Jona 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (13: 1 - 5) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 95: 1, 2 

Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE, laten wij juichen voor de rots van 

ons heil. Laten wij Zijn aangezicht tegemoetgaan met een loflied, laten wij voor 

Hem juichen met psalmen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 13: 1 – 5 

Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de 

Galileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. En Jezus 

antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn 

geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? Ik 

zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Of die 

achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt 

u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem 

wonen? Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo 

omkomen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

De profetieën van de Ochtend 

Jona (1 :1 - 17) 
 

Een lezing uit Jona de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jona 1 :1 – 17 

Het woord van de HEERE kwam tot Jona, de zoon van Amitthai: Sta op, ga 

naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen 

voor Mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van 

het aangezicht van de HEERE. Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat 
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naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en daalde af in het 

schip om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de 

HEERE. Maar de HEERE wierp een hevige wind op de zee; er ontstond een 

zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de 

zeelieden bevreesd en zij riepen, ieder tot zijn god. Zij wierpen de lading die in 

het schip was, in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was 

afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap 

gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem: Hoe kunt u zo diep in 

slaap zijn! Sta op, roep uw God aan! Misschien zal die God aan ons denken, 

zodat wij niet vergaan! Daarop zeiden de mannen tegen elkaar: Kom, laten wij 

het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. Zij wierpen 

het lot, en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tegen hem: Vertel ons toch door 

wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is 

uw land en van welk volk bent u? Hij zei tegen hen: Ik ben een Hebreeër en ik 

vrees de HEERE, de God van de hemel, Die de zee en het droge gemaakt heeft. 

Toen werden de mannen zeer bevreesd, en ze zeiden tegen hem: Hoe hebt u dit 

kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van 

het aangezicht van de HEERE, want hij had het hun verteld. Zij zeiden dan 

tegen hem: Wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want 

de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen: Pak mij op 

en werp mij in de zee; dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze 

zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het 

schip terug te brengen naar het droge. Maar zij konden het niet, want de zee 

werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de HEERE aan en 

zeiden: Och HEERE, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man! 

Leg geen onschuldig bloed op ons! Want U, HEERE, doet zoals het U behaagd 

heeft. Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende 

zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de HEERE; 

zij brachten de HEERE een slachtoffer en legden geloften af. En de HEERE 

beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie 

nachten in het binnenste van de vis.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
  



Eerste dag van de vasten van Jona  

 

 

 

794 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (7: 6 - 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 103: 1, 8 

Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Barmhartig 

en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 7: 6 - 12 

Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen, 

opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en 

u verscheuren. Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en 

er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, 

die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u 

die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om 

een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen 

dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de 

hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden. Alles dan wat u 

wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de 

Profeten. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 6: 17 – 23 

Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte 

gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven 

bent. En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de 

gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw 

vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de 

onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu 

uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging. Want toen 

u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor 

vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het 

einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God 

dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde 

eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van 

God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 
 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Judas, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Judas 1: 1 – 13 

Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jakobus, aan de 

geroepenen, die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus 

worden bewaard: mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u 

vermeerderd worden. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te 

schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te 

schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de 

heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot 

dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van 

onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze 

Heere Jezus Christus, verloochenen. Maar ik wil u eraan herinneren, u weet dit 

eens en voorgoed, dat de Heere, nadat Hij het volk uit het land Egypte verlost 
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had, vervolgens hen die niet geloofden, te gronde heeft gericht. En de engelen 

die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen 

woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met 

eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het 

met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij 

hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar 

als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur 

ondergaan. Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun 

lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Michaël, de 

aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een 

woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering 

tegen hem uit te brengen, maar zei: Moge de Heere u bestraffen! Maar deze 

mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben, en met de dingen die 

zij, net als de redeloze dieren, van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te 

gronde. Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om 

loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken als van 

Korach omgekomen. Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdemaaltijden. 

Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Zij 

zijn wolken zonder water, die door de winden heen en weer gedreven worden. 

Zij zijn als bomen in de late herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven en 

ontworteld. Zij zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden 

opschuimen, dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid 

bewaard wordt. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 2: 38 – 47 

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de 

Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van 

de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en 

voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. En 

met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan 

met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! Zij nu die zijn 
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woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend 

zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volhardden in de leer 

van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de 

gebeden. En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en 

tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden, waren bijeen en 

hadden alle dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun bezittingen en 

eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. En zij 

bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis 

tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en 

in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En 

de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (12: 35 - 45) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 130: 3, 4 

Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal staande blijven? 

Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 12: 35 – 45 

De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en 

de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Maar Ik zeg u 

dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap 

moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult 

u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u 

veroordeeld worden. Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en 

Farizeeën: Meester, wij zouden van U een teken willen zien. Maar Hij 

antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt 

een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de 

profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis 
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was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de 

aarde zijn. De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel samen met dit 

geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de 

prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier! De koningin van het Zuiden 

zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij 

is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen; 

en zie, meer dan Salomo is hier! Wanneer nu de onreine geest uit de mens 

weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die 

niet. Dan zegt hij: Ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben; 

en wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij 

weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan 

hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het 

einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven 

geslacht zijn. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
 

Jona Hoofdindex 
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Tweede DAG VAN DE vasten van Jona 
De profetieën van de Ochtend 

Jona (2 :2 - 10) 
 

Een lezing uit Jona de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jona 2 :2 – 10 

Hij zei: Ik riep uit mijn benauwdheid tot de HEERE en Hij antwoordde mij. Uit 

de schoot van het graf riep ik om hulp, U hoorde mijn stem. Want U wierp mij 

de diepte in, in het hart van de zeeën, een watervloed omringde mij; al Uw 

baren en Uw golven sloegen over mij heen. En ík zei: Verstoten ben ik van voor 

Uw ogen; toch zal ik opnieuw aanschouwen Uw heilige tempel. Water omving 

mij, bedreigde mijn leven, de watervloed omving mij. Zeewier was om mijn 

hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de 

aarde; haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf 

trok U mijn leven omhoog, HEERE, mijn God! Toen mijn ziel in mij bezweek, 

dacht ik aan de HEERE; mijn gebed kwam tot U, in Uw heilige tempel. Wie 

nietige afgoden vereren, verlaten Hem Die hun goedertieren is. Maar ik, met 

dankzegging zal ik U offers brengen; wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het 

heil is van de HEERE! Toen sprak de HEERE tot de vis, en hij spuwde Jona uit 

op het droge.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (13: 6 - 9) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 103: 14, 15, 9, 10 

HEERE, blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling zijn dagen zijn als het 

gras, Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig 

handhaaft Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze 

ongerechtigheden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 13: 6 – 9 

En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom, die in zijn wijngaard 

geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. 

Toen zei hij tegen de wijngaardenier: Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht zoeken 

aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de 

aarde nutteloos? En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog 

dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. Wellicht 

dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de 

Kolossenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

Kol 1: 21 - 29 

En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit 

uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, 

om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen, als u 

tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van 

de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele 

schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden 
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ben. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft 

van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de 

gemeente. Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de taak in de 

dienst van God, die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God te 

vervullen, namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen 

is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. Aan hen heeft God willen 

bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder 

de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Hem verkondigen 

wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle 

wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. 

Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met 

kracht in mij werkzaam is. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 4: 3 – 11 

Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de 

heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, 

dronkenschap, zwelgpar-tijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. 

Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van 

losbandigheid, en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen 

aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen. Want 

daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld 

werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. 

En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de 

gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een 

menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat 

ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als 

goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan 

als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand 

die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door 

Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle 

eeuwigheid. Amen. Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld 

zijn. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God 

doet blijft in eeuwigheid. Amen.  
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 17: 30 – 34 

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu 

overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag 

vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man 

Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs 

geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de 

opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen 

zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun 

midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en 

geloofden. Onder hen was ook Dionysius de Areopagiet, en een vrouw van wie 

de naam Damaris was, en anderen met hen. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (11: 29 - 36) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 85: 2 . 3 

De ongerechtigheid van Uw volk hebt U weggenomen, U hebt al hun zonden 

bedekt. U hebt al Uw verbolgenheid weggenomen, U hebt Zich van Uw 

brandende toorn afgewend. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 11: 29 – 36 

Toen de menigte te hoop liep, begon Hij te zeggen: Dit geslacht is een verdorven 

geslacht; het verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan 

het teken van de profeet Jona. Want zoals Jona voor de inwoners van Nineve 

een teken geweest is, zo zal ook de Zoon des mensen het zijn voor dit geslacht. 

De koningin van het Zuiden zal in het oordeel samen met de mannen van dit 
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geslacht opstaan en hen veroordelen, want zij is gekomen van de einden van de 

aarde om de wijsheid van Salomo te horen en zie, meer dan Salomo is hier! De 

mannen van Nineve zullen in het oordeel samen met dit geslacht opstaan en 

het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona, en zie, 

meer dan Jona is hier! Niemand die een lamp aansteekt, zet die in het 

verborgene, en ook niet onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat zij 

die binnenkomen, het licht kunnen zien. De lamp van het lichaam is het oog. 

Wanneer dan uw oog oprecht is, is ook heel uw lichaam verlicht; maar als het 

kwaadaardig is, is ook heel uw lichaam duister. Zie er dus op toe, dat het licht 

dat in u is, geen duisternis is. Als dus uw lichaam helemaal licht is, en geen 

enkel deel ervan duister is, zal het net zo geheel licht zijn als wanneer de lamp 

het met zijn schijnsel verlicht. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

$$$ 
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Derde DAG VAN DE vasten van Jona 
De profetieën van de Ochtend 

 

Jona (3 :1 – 4: 11) 
 

Een lezing uit Jona de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jona 3 :1 – 4: 11 

Het woord van de HEERE kwam voor de tweede keer tot Jona: Sta op, ga 

naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar de prediking die Ik tot u 

spreek. Toen stond Jona op en ging naar Ninevé, overeenkomstig het 

woord van de HEERE. Ninevé was een geweldig grote stad, van drie 

dagreizen doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan, één dagreis. Hij 

predikte en zei: Nog veertig dagen en Ninevé wordt ondersteboven 

gekeerd! De mensen van Ninevé geloofden in God. Zij riepen een vasten 

uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder 

hen. Toen dat woord de koning van Ninevé bereikte, stond hij op van zijn 

troon, legde zijn staatsiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging 

in het stof zitten. En in Ninevé werd op bevel van de koning en zijn 

rijksgroten omgeroepen: Mens en dier, runderen en schapen, mogen niets 

eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in 

rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich 

bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen 

kleeft. Wie weet zal God Zich omkeren, berouw hebben en Zijn brandende 

toorn laten varen, zodat wij niet omkomen! Toen zag God wat zij deden, 

dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het 

kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet. Dit 

was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. Hij bad 

tot de HEERE en zei: Och HEERE, waren dit mijn woorden niet toen ik 

nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar 

Tarsis te vluchten! Want ik wist dat U een genadig en barmhartig God 

bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid, Die berouw heeft over het 

kwaad. Nu dan, HEERE, neem toch mijn leven van mij weg; het is immers 

voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de HEERE zei: Bent u terecht 

in woede ontstoken? Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten 

van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging 

daaronder in de schaduw zitten, tot hij zou zien wat er met de stad 

gebeurde. En de HEERE God beschikte een wonderboom en liet hem 

boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om 
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hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. 

De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een 

worm, die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde, toen 

de zon opging, dat God een verzengende oostenwind beschikte. En de zon 

stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde 

ernaar te sterven en zei toen: Het is voor mij beter te sterven dan te leven. 

Maar God zei tegen Jona: Bent u terecht in woede ontstoken over die 

wonderboom? Hij zei: Terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe. 

Daarop zei de HEERE: Ú ontziet die wonderboom, waarvoor u niet 

gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond 

en in één nacht verging. Zou Ík dan die grote stad Ninevé niet ontzien, 

waarin meer dan honderdtwintigduizend mensen zijn die het verschil 

tussen hun rechteren hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee? 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
 

 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (11: 25 - 30) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit 

het Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 103: 13, 12 

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE 

Zich over wie Hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft 

Hij onze overtredingen van ons gedaan. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, 

aan wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 11: 25 - 30 

In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel 

en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen 

hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was 

het Uw welbehagen. Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en 

niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de 

Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar Mij toe, allen 

die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en 
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leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust 

vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Efeze, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Efeze 2: 1 - 22 

Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de 

overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, 

overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van 

de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is 

in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen 

voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het 

vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des 

toorns, evenals de anderen. Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft 

ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij 

dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit 

genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met 

Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de 

komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou 

bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit 

genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de 

gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn 

Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die 

God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Bedenk 

daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen 

genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die 

met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van 

het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden 

van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar 

nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van 

Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, Die beiden één 

gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te 

breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de 
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wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in 

Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en 

opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, 

waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij Zijn komst heeft Hij door 

het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die 

dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de 

toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en 

bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 

gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus 

Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed 

samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u 

mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn 

zegen zij met ons. 
 

1Joh 2: 12 – 17 

Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van 

Zijn Naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin 

is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf 

u, kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u 

Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, 

omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt 

overwonnen. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als 

iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al 

wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en 

de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En 

de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, 

blijft tot in eeuwigheid. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld 

gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft 

in eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine 

Apostelen die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen 

zij met ons. 
 

Hnd 15: 12 – 20 

En heel de menigte zweeg, en zij hoorden Barnabas en Paulus vertellen 

wat voor grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen 

gedaan had. En toen zij zwegen, antwoordde Jakobus: Mannenbroeders, 

luister naar mij. Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen 

omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. En 

hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven 

staat: Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer 

opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem 

weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden 

zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de 

Heere, Die dit alles doet. Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid 

bekend. Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de 

heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar aan hen moet 

schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de 

afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht 

en slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (15: 32 – 16: 4) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit 

het Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 32: 1, 5 

Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt 

is. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf 

mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, 

aan wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 15: 32 – 16: 4 

En Jezus riep Zijn discipelen bij Zich en zei: Ik ben innerlijk met 

ontferming bewogen over de menigte, omdat zij al drie dagen bij Mij 

gebleven zijn, en zij hebben niets wat zij kunnen eten; Ik wil hen niet 

nuchter wegsturen, opdat zij onderweg niet bezwijken. En Zijn discipelen 

zeiden tegen Hem: Waar halen wij in een afgelegen plaats zoveel broden 

vandaan dat wij zo'n grote menigte kunnen verzadigen? En Jezus zei tegen 

hen: Hoeveel broden hebt u? Zij zeiden: Zeven, en enkele visjes. En Hij gaf 

de menigte opdracht op de grond te gaan zitten. En Hij nam de zeven 

broden en de vissen, en nadat Hij gedankt had, brak Hij ze en gaf ze aan 

Zijn discipelen; en de discipelen gaven ze aan de menigte. En zij aten allen 

en werden verzadigd. En zij raapten het overschot van de stukken brood 

op, zeven manden vol. Zij die daar gegeten hadden, waren vierduizend 

mannen, de vrouwen en kinderen niet meegeteld. En nadat Hij de menigte 

had weggestuurd, ging Hij in het schip en kwam in het gebied van 

Magdala. En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar Hem toe om 

Hem te verzoeken, en zij vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel 

wilde laten zien. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond 

geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood; en 's morgens: 

Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik 

van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de 

tijden niet onderscheiden? Het verdorven en overspelig geslacht verlangt 

een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van 

Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 
 

 

$$$ 
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Donderdag na de vasten van Jona 
 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (8: 10 - 21) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit 

het Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 30: 11, 12 

Luister, HEERE, en wees mij genadig; HEERE, wees mijn Helper. U hebt 

voor mij mijn rouwklacht veranderd in een reidans, U hebt mijn 

rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, 

aan wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 8: 10 - 21 

En toen Hij meteen in het schip gegaan was met Zijn discipelen, kwam Hij 

in de streken van Dalmanutha. En de Farizeeën liepen uit en begonnen 

met Hem te redetwisten en verlangden van Hem, om Hem te verzoeken, 

een teken uit de hemel. En Hij zuchtte diep in Zijn geest en zei: Waarom 

verlangt dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: Eer aan dit geslacht 

een teken gegeven zal worden! En Hij verliet hen en nadat Hij opnieuw in 

het schip gegaan was, voer Hij weg naar de overkant. En Zijn discipelen 

hadden vergeten broden mee te nemen en zij hadden niet meer dan één 

brood bij zich in het schip. En Hij gebood hun en zei: Kijk uit, pas op voor 

het zuurdeeg van de Farizeeën en voor het zuurdeeg van Herodes. En zij 

spraken er met elkaar over en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden 

hebben. En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u erover 

met elkaar dat u geen broden hebt? Ziet u het nog niet in en begrijpt u het 

niet? Hebt u nog uw verharde hart? U hebt ogen, en u ziet niet? En u hebt 

oren, en u hoort niet? En herinnert u zich niet, toen Ik de vijf broden brak 

voor de vijfduizend mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u 

opraapte? Zij zeiden tegen Hem: Twaalf. En toen Ik de zeven brak voor de 

vierduizend mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u 

opraapte? En zij zeiden: Zeven. En Hij zei tegen hen: Waarom begrijpt u 

het dan niet? 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de 

Romeinen, zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 10: 4 – 18 

Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die 

gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: De 

mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid 

echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar 

de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of: Wie zal 

in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. 

Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit 

is het Woord van het geloof, dat wij prediken: Als u met uw mond de Heere 

Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft 

opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot 

gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de Schrift 

zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is immers 

geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is 

Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder 

die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij 

dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem 

geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder 

iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden 

worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die 

vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen! Maar zij zijn niet 

allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie 

heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het 

gehoor door het Woord van God. Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet 

gehoord? Zeker wel: Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan, en hun 

woorden tot de einden van de wereld. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen 

zij met ons. 
 

1Pet 3: 17 – 22 

Want het is beter te lijden – als God dat wil – terwijl u goeddoet dan terwijl 

u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, 

Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God 

zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend 

gemaakt door de Geest, door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de 

geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen 

ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de 

dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is 

acht – mensen behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld 

daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van 

het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, 

door de opstanding van Jezus Christus, Die aan de rechterhand van God 

is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem 

onderworpen zijn. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld 

gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft 

in eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine 

Apostelen die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen 

zij met ons. 
 

Hnd 3: 22 – 26 

Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal voor u 

een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u 

luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet 

geluisterd zal hebben naar deze Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. 

En ook al de profeten vanaf Samuel en zovelen als er daarna gesproken 

hebben, hebben deze dagen aangekondigd. U bent kinderen van de 

profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen Hij 

tegen Abraham zei: En in uw Nageslacht zullen alle geslachten van de 
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aarde gezegend worden. God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, 

heeft Hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen dat Hij ieder van 

u zou afbrengen van zijn slechte daden. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht 

en slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (2: 12 - 25) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit 

het Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 118: 5, 15 

Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen, de HEERE heeft mij 

verhoord en in de ruimte gezet. De HEERE heeft mij wel zwaar gestraft, 

maar aan de dood heeft Hij mij niet overgegeven. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, 

aan wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 2: 12 – 25 

Daarna ging Hij naar Kapernaüm, Hij, Zijn moeder, Zijn broers en Zijn 

discipelen; en zij bleven daar niet veel dagen. En het Pascha van de Joden 

was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem. En Hij trof in de tempel mensen 

aan die runderen, schapen en duiven verkochten, en de geldwisselaars die 

daar zaten. En nadat Hij een gesel van touwen gemaakt had, dreef Hij ze 

allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de 

wisselaars wierp Hij op de grond en de tafels keerde Hij om. En Hij zei 

tegen hen die de duiven verkochten: Neem deze dingen vanhier weg, maak 

niet het huis van Mijn Vader tot een huis van koophandel. En Zijn 

discipelen herinnerden zich dat er geschreven is: De ijver voor Uw huis 

heeft mij verslonden. Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen Hem: 

Welk teken laat U ons zien dat U het recht hebt deze dingen te doen? Jezus 

antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik 

hem laten herrijzen. De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze 

tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen? Maar Hij 

sprak over de tempel van Zijn lichaam. Toen Hij dan uit de doden was 
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opgewekt, herinnerden Zijn discipelen zich dat Hij dit tegen hen gezegd 

had en geloofden zij de Schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En 

toen Hij in Jeruzalem was op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen 

in Zijn Naam, toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed. Maar Jezus Zelf 

vertrouwde Zichzelf aan hen niet toe, omdat Hij hen allen kende, en omdat 

Hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want Hij wist 

Zelf wat in de mens was. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
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Zaterdag voor het begin van de grote vasten 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (17: 3 – 6) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 17: 1, 2 

HEERE, luister naar mijn rechtvaardige zaak, sla acht op mijn roepen, neem 

mijn gebed ter ore, met onbedrieglijke lippen gesproken. Laat van Uw 

aangezicht mijn recht uitgaan, laat Uw ogen zien wat billijk is. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 17: 3 – 6 

Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij 

tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en 

zevenmaal per dag naar u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, dan zult u hem 

vergeven. En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof. 

En de Heere zei: Als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze 

moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u 

gehoorzamen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (13: 33 – 37) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 119: 49, 52 

Denk aan het woord gesproken tot Uw dienaar, waarop U mij deed hopen. Ik 

heb gedacht aan Uw oordelen van oude tijden af, HEERE, en heb mij getroost. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 13: 33 – 37 

Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Het zal zijn als bij 

iemand die naar het buitenland ging: hij verliet zijn huis, gaf zijn slaven 

volmacht, en gaf aan ieder zijn werk, en gebood de deurwachter waakzaam te 

zijn. Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, 

's avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of 's morgens vroeg, 

opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft. En wat Ik tegen u zeg, 

zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam!  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan de 

Korinthe, zijn zegen zij met ons. 
 

2Kor 6: 14 – 7: 16 

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid 

gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht 

en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of 

wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de 

tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, 

zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, 

en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden 

weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u 

aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters 

zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Omdat wij dan deze beloften hebben, 

geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en 

de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Geef ons plaats in uw hart. Wij 

hebben niemand onrecht aangedaan, wij hebben niemand te gronde gericht, 

wij hebben niemand uitgebuit. Ik zeg dit niet om u te veroordelen, want ik heb 

al eerder gezegd dat wij zo hartelijk met u verbonden zijn, dat wij samen met u 

zouden willen sterven en leven. Ik heb veel vrijmoedigheid tegenover u, ik heb 

veel te roemen over u. Ik ben vol van vertroosting en word overstelpt met 

blijdschap in al onze verdrukking. Want ook toen wij in Macedonië gekomen 

waren, heeft ons vlees geen rust gehad, maar waren wij in alles verdrukt: van 

buiten waren er conflicten, van binnen vrees. Maar God, Die de nederigen 

troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn 

komst, maar ook door de troost waarmee hij bij u getroost werd. Hij deed ons 

namelijk verslag van uw vurig verlangen, uw treuren en uw ijver voor mij, en 

zo werd ik des te meer verblijd. Want al heb ik u in de brief bedroefd, ik heb er 

geen berouw van. Hoewel ik er wel berouw van gehad heb, want ik zie dat die 

brief, ook al is het voor een korte tijd, u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij, niet 

omdat u bedroefd bent geweest, maar omdat u bedroefd bent geweest tot 

bekering. Want u bent bedroefd geweest overeenkomstig de wil van God, zodat 

u in geen enkel opzicht door ons schade hebt geleden. Want de droefheid die 

overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot 

zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. 

Want zie, juist dit, dat u overeenkomstig de wil van God bedroefd bent 
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geworden, wat een grote inzet heeft dat in u teweeggebracht! Ja, wat een 

verdediging, ja, wat een verontwaardiging, ja, wat een vrees, ja, wat een vurig 

verlangen, ja, wat een ijver, ja, wat een bestraffing! In alles hebt u bewezen zelf 

rein te zijn in deze zaak. Hoewel ik u dus geschreven heb, was dat niet om hem 

die onrecht had gedaan, en ook niet om hem die onrecht was aangedaan, maar 

opdat onze inzet voor u openbaar zou worden bij u, in de tegenwoordigheid van 

God. Daarom zijn wij getroost door uw vertroosting; en wij zijn des te meer 

verblijd over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest door u allen is verkwikt. 

Want als ik in enig opzicht bij hem over u geroemd heb, dan ben ik niet 

beschaamd geworden. Integendeel, zoals wij alles in waarheid tot u gesproken 

hebben, zo is ook ons roemen tegenover Titus waarheid gebleken. En zijn 

innige gevoelens voor u zijn des te overvloediger, als hij zich de 

gehoorzaamheid van u allen herinnert, hoe u hem met vrees en beven hebt 

ontvangen. Ik verblijd mij dus, omdat ik in alles op u kan vertrouwen. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 1: 1 – 12 

Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing 

in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig 

de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot 

gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge 

genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader 

van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote 

barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de 

opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, 

onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. 

U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de 

zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin 

verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is bedroefd 

door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof die van groter 

waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt mag 

blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus 

Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem 

nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke 
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vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van 

uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben 

over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op 

welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij 

tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de 

heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons 

dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie 

verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; 

dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 21: 1 – 14 

En het gebeurde, nadat wij ons van hen losgemaakt hadden en weggevaren 

waren, dat wij rechtstreeks koers zetten naar Kos, de volgende dag naar Rhodos 

en vandaar naar Patara. En toen wij een schip gevonden hadden dat naar 

Fenicië zou oversteken, gingen wij aan boord en voeren weg. En nadat wij 

Cyprus in zicht gekregen hadden en dat links hadden laten liggen, voeren wij 

naar Syrië en kwamen aan in Tyrus, want daar moest het schip zijn lading 

lossen. En nadat wij er discipelen gevonden hadden, bleven wij daar zeven 

dagen. Zij zeiden tegen Paulus, door de Geest, dat hij niet naar Jeruzalem 

moest gaan. Het gebeurde nu, toen wij deze dagen daar doorgebracht hadden, 

dat wij vertrokken en verder reisden. En zij begeleidden ons allen met vrouwen 

en kinderen tot buiten de stad. En wij knielden neer op het strand en baden. 

En toen wij elkaar gegroet hadden, gingen wij aan boord van het schip, maar 

zij keerden terug, ieder naar zijn huis. Nadat wij de reis per schip vanaf Tyrus 

volbracht hadden, kwamen wij aan in Ptolemaïs, begroetten de broeders en 

bleven één dag bij hen. En de volgende dag gingen Paulus en wij die bij hem 

waren, daarvandaan en kwamen in Caesarea. Wij gingen naar het huis van 

Filippus, de evangelist, die een van de zeven diakenen was, en bleven bij hem. 

Deze had vier dochters, nog maagden, die profeteerden. En toen wij daar vele 

dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea, van wie de naam Agabus 

was. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus, en nadat hij zijn 
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eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij: Dit zegt de Heilige 

Geest: De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in 

Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. Toen wij dit 

hoorden, smeekten zowel wij als de mensen van die plaats dat hij niet naar 

Jeruzalem zou gaan. Maar Paulus antwoordde: Wat doet u nu dat u huilt en 

mijn hart week maakt? Want ik ben bereid, niet alleen gebonden te worden, 

maar ook te sterven in Jeruzalem voor de Naam van de Heere Jezus. En toen 

hij zich niet liet overtuigen, deden wij er het zwijgen toe, en zeiden: Laat de wil 

van de Heere geschieden.Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, 

neemt toe in kracht en slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (13: 1 – 5) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 95: 1, 2 

Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE, laten wij juichen voor de rots van 

ons heil. Laten wij Zijn aangezicht tegemoetgaan met een loflied, laten wij voor 

Hem juichen met psalmen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 13 1 – 5 

Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de 

Galileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. En Jezus 

antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn 

geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? Ik 

zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Of die 

achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt 

u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem 

wonen? Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo 

omkomen.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

$$$ 
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MAANDAG VAN DE 1e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Exodus (2: 23 - 3: 5) 
 

Een lezing uit Exodus van Mozes de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, 

Amen. 
 

Exo 2: 23 - 3: 5 

Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat 

de Israëlieten zuchtten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En 

hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde 

God hun gekerm, en God dacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak en 

met Jakob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde Zich over hen. En 

Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van 

Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg 

van God, de Horeb. En de Engel van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam 

uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik 

brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei: Laat 

ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de 

doornstruik niet verbrandt. Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God 

tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, 

hier ben ik! En Hij zei: Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw 

voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Jesaja (1 :2 – 18) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 1 :2 – 18 

Luister, hemel, neem ter ore, aarde! Want de HEERE spreekt: Ik heb kinderen 

grootgebracht en doen opgroeien, maar zíj zijn tegen Mij in opstand gekomen. 

Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israël 

heeft geen kennis, Mijn volk heeft geen inzicht. Wee het zondige volk, volk van 

zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf 

aanrichten! Zij hebben de HEERE verlaten, de Heilige van Israël verworpen, 

zij zijn vervreemd, van achter Hem vandaan. Waarom wilt u nog meer geslagen 

worden? U gaat gewoon door met uw afvalligheid. Heel het hoofd is ziek, en 
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heel het hart is afgemat. Vanaf de voetzool tot het hoofd toe is er geen gezonde 

plek aan: wonden en striemen en gapende wonden, niet uitgedrukt, niet 

verbonden, en niet met olie verzacht. Uw land is een woestenij, uw steden zijn 

met vuur verbrand, uw bouwland – voor uw ogen eten vreemden het op; het is 

een woestenij, als door vreemden ondersteboven gekeerd. De dochter van Sion 

is overgebleven als een hutje in een wijngaard, als een nachthutje op een 

komkommerveld, als een belegerde stad. Als de HEERE van de legermachten 

ons niet een gering aantal ontkomenen had overgelaten, als Sodom zouden wij 

geworden zijn; wij zouden Gomorra gelijk geworden zijn. Hoor het woord van 

de HEERE, leiders van Sodom! Neem de wet van onze God ter ore, volk van 

Gomorra! Waartoe dienen voor Mij uw vele offers? zegt de HEERE. Ik heb 

genoeg van de brandoffers van rammen en het vet van gemest vee; en in het 

bloed van jonge stieren, lammeren of bokken vind Ik geen vreugde. Wanneer u 

komt om voor Mijn aangezicht te verschijnen – wie heeft dit van u gevraagd, 

dit platlopen van Mijn voorhoven? Breng niet langer nutteloze offers. Het 

reukwerk is Mij een gruwel. Nieuwemaansdag en sabbat, het bijeenroepen van 

samenkomsten: Ik verdraag het niet; het is onrecht, zelfs de bijzondere 

samenkomsten. Uw nieuwemaansdagen, uw feestdagen haat Ik met heel Mijn 

ziel; ze zijn Mij tot last; Ik ben het moe om ze te dragen. En wanneer u uw 

handen uitspreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer u uw gebed 

vermeerdert, luister Ik niet: uw handen zitten vol bloed. Was u, reinig u! Doe 

uw slechte daden van voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad doen, leer goed 

te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de 

rechtszaak van de weduwe! Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, 

zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als 

sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 
 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (12: 24 – 34) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 6: 2, 3 

HEERE, straf mij niet in Uw toorn, bestraf mij niet in Uw grimmigheid! Wees 

mij genadig, HEERE, want ik ben verzwakt, genees mij, HEERE, want mijn 

beenderen zijn verschrikt. Halleluja.  
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 12: 24 – 34 

Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden: Deze drijft de demonen alleen maar 

uit door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen. Jezus echter kende hun 

gedachten en zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, 

wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf 

verdeeld is, zal standhouden. En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen 

zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden? En als Ik door Beëlzebul 

de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die 

uw rechters zijn. Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan 

is het Koninkrijk van God bij u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de 

sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden 

heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven. Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; 

en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Daarom zeg Ik u: Alle zonde 

en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest 

zal de mensen niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de Zoon 

des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest 

spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de 

komende. Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed; of dat de boom 

slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom 

gekend. Adderengebroed! Hoe kunt u goede dingen spreken, terwijl u slecht 

bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 1: 26 - 2: 7 

Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun 

vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 

En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw 

opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke 

dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in 

zichzelf. En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen 

overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Ze 

zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, 

slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. 

Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, 

grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, 

onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, 

onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen 

doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar 

stemmen ook in met hen die ze doen. Daarom bent u niet te verontschuldigen, 

o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, 

veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En 

wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over 

hen die zulke dingen doen. En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen 

doen, en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? 

Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en 

geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt? 

Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u 

voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het 

rechtvaardig oordeel van God, Die ieder vergelden zal naar zijn werken, 

namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en 

onvergankelijkheid zoeken: het eeuwige leven. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 2: 1 – 13 

Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der 

heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Want als in uw samenkomst een 

man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, 

en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, en u zou hoog opzien tegen 

hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen: Gaat u hier zitten op 

een mooie plaats, en u zou tegen de arme zeggen: Gaat u daar maar staan, of: 

Ga hier zitten bij mijn voetbank, hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid 

gemaakt en bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? 

Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet 

uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het 

Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? U hebt 

daarentegen de arme schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u 

overweldigen en slepen juist zij u niet naar de rechtbank? Lasteren zij niet de 

goede Naam, Die over u is aangeroepen? Als u echter de koninklijke wet 

volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt 

u goed. Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en 

wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in acht 

neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. 

Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U 

zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent 

u toch een wetsovertreder geworden. Spreek zó en handel zó als mensen die 

geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal 

het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de 

barmhartigheid triomfeert over het oordeel. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 14: 19 – 28 

Maar er kwamen Joden uit Antiochië en Ikonium, die de menigten 

overtuigden; en zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, omdat zij 

dachten dat hij dood was. Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond 

hij op en ging de stad in, en de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar 

Derbe. En nadat zij aan die stad het Evangelie verkondigd hadden en veel 

discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystre, Ikonium en 

Antiochië, en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in 

het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk 

van God moeten ingaan. En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de 

handen voor hen ouderlingen gekozen hadden en onder vasten gebeden 

hadden, droegen zij hen op aan de Heere, in Wie zij nu geloofden. En na Pisidië 

doorgereisd te hebben, kwamen zij in Pamfylië. En toen zij in Perge het Woord 

gesproken hadden, kwamen zij naar Attalia. En daarvandaan voeren zij naar 

Antiochië, waar zij aan de genade van God opgedragen waren voor het werk dat 

zij volbracht hadden. Toen zij daar aangekomen waren, riepen zij de gemeente 

bijeen en deden er verslag van wat voor grote dingen God met hen gedaan had, 

en dat Hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had. En zij 

verbleven daar geen korte tijd met de discipelen. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Markus (9: 33 – 50) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 22: 27 

De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; wie de HEERE zoeken, 

zullen Hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 9: 33 – 50 

En Hij kwam in Kapernaüm en toen Hij thuisgekomen was, vroeg Hij hun: 

Waarover had u het met elkaar onderweg? Maar zij zwegen, want zij hadden 

onderweg een woordenwisseling met elkaar gehad over wie de belangrijkste 

was. En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen: Als iemand de eerste 

wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen. En Hij nam 

een kind, zette dat in hun midden en omarmde het, en Hij zei tegen hen: Wie 

een van zulke kinderen ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij; en wie Mij 

ontvangt, die ontvangt niet Mij, maar Hem Die Mij gezonden heeft. En 

Johannes antwoordde Hem: Meester, wij hebben iemand gezien die demonen 

uitdreef in Uw Naam, iemand die ons niet volgt; en wij hebben het hem 

verboden, omdat hij ons niet volgt. Maar Jezus zei: Verbied het hem niet, want 

er is niemand die een kracht doen zal in Mijn Naam en kort daarna kwaad van 

Mij zal kunnen spreken. Want wie niet tegen ons is, die is voor ons. Want wie 

u een beker water te drinken zal geven in Mijn Naam omdat u discipelen van 

Christus bent, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen. En wie 

een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor 

hem zijn dat er een molensteen om zijn hals gedaan en hij in de zee geworpen 

werd. En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u 

verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in 

het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust 

wordt. En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u 

kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel, 

in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust 

wordt. En als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit; het is beter voor u met 

één oog het Koninkrijk van God in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur 

geworpen te worden, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust 

wordt. Want iedereen zal met vuur gezouten worden en ieder offer zal met zout 

gezouten worden. Het zout is goed, maar als het zout zoutloos wordt, waarmee 

zult u het smakelijk maken? Heb zout in uzelf en leef met elkaar in vrede. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
 

  

G. Vasten Hoofdindex 
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Dinsdag VAN DE 1e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Jesaja (1: 19 - 2: 3) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 1: 19 - 2: 3 

Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten, maar als u 

weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden; want 

de mond van de HEERE heeft gesproken. Hoe is de trouwe stad tot een hoer 

geworden! Vol recht was zij, gerechtigheid overnachtte in haar, maar nu – 

moordenaars! Uw zilver is tot schuim geworden, uw wijn is vermengd met 

water. Uw vorsten zijn opstandig en metgezellen van dieven. Ieder van hen 

houdt van geschenken, zij jagen wederdiensten na. De wees doen zij geen recht, 

en de rechtszaak van de weduwe raakt hen niet. Daarom spreekt de Heere, de 

HEERE van de legermachten, de Machtige van Israël: Wee u! Ik zal troost halen 

bij Mijn tegenstanders, Ik zal Mij wreken op Mijn vijanden. Ik zal Mij tegen u 

keren, Ik zal uw schuim als met loog uitzuiveren en Ik zal al uw tin wegnemen. 

Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger, en uw raadslieden als in het begin. 

Daarna zult u genoemd worden: stad van de gerechtigheid, trouwe stad. Sion 

zal door recht verlost worden, en wie van haar zich bekeren, door 

gerechtigheid. Maar er zullen rampen zijn voor zowel overtreders als zondaars; 

wie de HEERE verlaten, zullen omkomen. Want zij zullen beschaamd worden 

vanwege de eiken die u begeerd hebt, en u zult rood worden van schaamte over 

de tuinen die u uitgekozen hebt. Want u zult zijn als een eik waarvan de 

bladeren verwelken, en als een tuin die geen water heeft. En de sterke zal tot 

vlasafval worden en wie het bewerkt, tot een vonk; die twee zullen samen 

verbranden, en niemand zal er blussen. Het woord dat Jesaja, de zoon van 

Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Het zal in het laatste der dagen 

geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste 

van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle 

heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: 

Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God 

van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij 

Zijn paden bewandelen.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Zacharia (8: 7 - 13) 
 

Een lezing uit Zacharia de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Zac 8: 7 - 13 

Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga Mijn volk verlossen uit het 

land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen 

hierheen brengen, zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een 

volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn, in waarheid en in gerechtigheid. Zo 

zegt de HEERE van de legermachten: Grijp moed, u die in deze dagen deze 

woorden gehoord hebt uit de mond van de profeten die er waren op de dag 

waarop het huis van de HEERE van de legermachten gegrondvest werd om de 

tempel te herbouwen. Vóór die dagen was er immers geen loon voor de mensen, 

en was er geen loon voor het vee. Voor wie uittrok en wie binnenkwam, was er 

geen vrede, vanwege de tegenstander, want Ik zette alle mensen tegen elkaar 

op. Maar nu zal Ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zijn zoals in de 

vorige dagen, spreekt de HEERE van de legermachten. Want het zaad zal 

voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht geven, het land zal zijn opbrengst 

geven, de hemel zal zijn dauw geven. Ik zal het overblijfsel van dit volk dit alles 

in erfelijk bezit doen nemen. Het zal gebeuren, zoals u, huis van Juda en huis 

van Israël, een vloek onder de heidenvolken geweest bent, zo zal Ik u verlossen 

en zult u een zegen worden. Wees niet bevreesd, grijp moed.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 
 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (9: 10 – 15) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 23: 1, 2 

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in 

grazige weiden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
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Mat 9: 10 – 15 

En het gebeurde, toen Hij in het huis van Mattheüs aanlag, zie, veel tollenaars 

en zondaars kwamen en lagen met Jezus en Zijn discipelen aan. En toen de 

Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester 

met de tollenaars en zondaars? Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie 

gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer 

wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet 

gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Toen 

kwamen de discipelen van Johannes bij Hem en zeiden: Waarom vasten wij en 

de Farizeeën veel en vasten Uw discipelen niet? Jezus zei tegen hen: De 

bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is? Maar 

de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan 

zullen zij vasten. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 9: 15 - 29  

Want Hij zegt tegen Mozes: Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm en zal 

barmhartig zijn voor wie Ik barmhartig ben. Zo hangt het dan niet af van hem 

die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt. Want 

de Schrift zegt tegen de farao: Juist hiertoe heb Ik u verwekt: dat Ik in u Mijn 

kracht bewijzen zou, en dat Mijn Naam verkondigd zou worden op de hele 

aarde. Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil. U 

zult dan tegen mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie 

heeft Zijn wil weerstaan? Maar, o mens, wie bent u toch dat u God 

tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft, zeggen: 

Waarom hebt u mij zó gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het 

leem, om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere 

tot een oneervol voorwerp te maken? En is het niet zo dat God, omdat Hij Zijn 

toorn wilde bewijzen en Zijn macht bekendmaken, met veel geduld de 

voorwerpen van Zijn toorn, voor het verderf gereedgemaakt, verdragen heeft? 

En dat met het doel om de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend te maken over 

de voorwerpen van Zijn ontferming, die Hij van tevoren bereid heeft tot 
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heerlijkheid? Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de 

Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal NietMijn-

volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde. En het zal zijn dat op de 

plaats waar tegen hen gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij 

kinderen van de levende God genoemd worden. En Jesaja roept over Israël uit: 

Al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het 

overblijfsel zal behouden worden. Want Hij voltooit een zaak en handelt die af 

in gerechtigheid. De Heere immers zal metterdaad Zijn zaak snel afhandelen 

op de aarde. En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft: Als de Heere van de 

hemelse legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij als 

Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 1: 4: 3 – 11 

Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de 

heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, 

dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. 

Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van 

losbandigheid, en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen 

aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen. Want 

daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld 

werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. 

En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de 

gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een 

menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat 

ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als 

goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan 

als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand 

die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door 

Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle 

eeuwigheid. Amen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blij ft in 

eeuwigheid. Amen.  
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 5: 34 – 42 

Maar er stond iemand op in de Raad, een Farizeeër van wie de naam Gamaliël 

was, een leraar van de wet, die in hoge achting stond bij heel het volk. Hij gaf 

opdracht dat men de apostelen even buiten zou doen staan. En hij zei tegen 

hen: Israëlitische mannen, wees op uw hoede en bedenk wat u met deze 

mensen wilt gaan doen. Want vóór deze dagen stond Theudas op, die zei dat hij 

wat was, en hij had een aanhang van ongeveer vierhonderd man; maar hij is 

omgebracht en allen die naar hem luisterden, zijn verstrooid en tot niets 

geworden. Na hem stond Judas de Galileeër op, in de dagen van de inschrijving, 

en hij maakte veel volk afvallig, dat hem volgde; en deze is ook omgekomen, en 

allen die naar hem luisterden, zijn uiteengedreven. En nu zeg ik u: Houd u ver 

van deze mensen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van 

mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden, maar als het van God 

afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God 

blijkt te strijden. En zij lieten zich door hem overtuigen; en toen zij de apostelen 

bij zich geroepen hadden, geselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden 

spreken in de Naam van Jezus, en zij lieten hen gaan. Zij dan gingen weg uit de 

tegenwoordigheid van de Raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, 

omwille van Zijn Naam schandelijk behandeld te worden. En zij hielden niet 

op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus 

te verkondigen. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (12: 41 - 50) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 25: 16, 17 

Wend U tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De 

benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 12: 41 - 50 

En Petrus zei tegen Hem: Heere, spreekt U deze gelijkenis tot ons, of ook tot 

allen? En de Heere zei: Wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester, die 

de heer over zijn huisbedienden zal aanstellen om aan hen op de juiste tijd het 

voedsel te geven dat hun toekomt? Zalig de slaaf die door zijn heer bij zijn 

komst zo handelend aangetroffen zal worden. Werkelijk, Ik zeg u dat hij hem 

over al zijn bezittingen zal aanstellen. Als die slaaf echter in zijn hart zou 

zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen de knechten en de 

dienstmeisjes te slaan, te eten en te drinken en dronken te worden, dan zal de 

heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht, en op een 

uur dat hij niet weet; en hij zal hem in stukken houwen en hem in het lot doen 

delen van hen die ontrouw zijn. En die slaaf die de wil van zijn heer gekend 

heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil 

gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. Wie echter zijn wil niet 

gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig 

slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel 

teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal 

men des te meer eisen. Ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde en wat 

wil Ik nog meer, nu het al ontstoken is! 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
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Woensdag VAN DE 1e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Jesaja (2: 3 – 11) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 2: 3 – 11 

Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 

Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen 

hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. 

Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen 

zij niet meer leren. Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de 

HEERE. Maar U hebt Uw volk verlaten, het huis van Jakob, want zij zijn vol 

goddeloosheid uit het Oosten, en zij duiden wolken, net als de Filistijnen, en 

met buitenlanders slaan zij de handen ineen. Hun land is vol zilver en goud, en 

er komt geen einde aan hun schatten. Hun land is vol paarden, en er komt geen 

einde aan hun wagens. Hun land is vol afgoden; voor het werk van hun handen 

buigen zij zich neer, voor wat hun vingers gemaakt hebben. Zo bukt zich de 

gewone man en vernedert zich de man van aanzien. Vergeef het hun niet! Ga 

de rotskloof in, verberg u in het stof uit angst voor de HEERE en vanwege de 

glorie van Zijn majesteit. De hoogmoedige ogen van de mensen zullen 

neergeslagen worden, en de trots van de mannen zal neergebogen worden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Joël (2: 12 - 27) 
 

Een lezing uit Joël de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Joël 2: 12 - 27 

Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk 

met vasten, met geween en met rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw 

kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, 

geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad. Wie 

weet zal Hij Zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een zegen achter Zich 

overlaat: een graanoffer en een plengoffer voor de HEERE, uw God. Blaas de 

bazuin in Sion, kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst 

bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, 

verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn 
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binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer. Laten de priesters, de 

dienaren van de HEERE, wenen tussen de voorhal en het altaar, en laten zij 

zeggen: Ontzie Uw volk, HEERE, geef Uw erfelijk bezit niet over aan smaad, 

zodat de heidenvolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de 

volken zeggen: Waar is hun God? Toen nam de HEERE het op voor Zijn land, 

en Hij spaarde Zijn volk. De HEERE antwoordde en zei tegen Zijn volk: Zie, Ik 

zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ik 

zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de heidenvolken. Ik 

zal die uit het noorden ver van u wegdoen. Ik verdrijf hem naar een dor en 

woest land, zijn voorhoede naar de zee in het oosten, zijn achterhoede naar de 

zee in het westen. Zijn stank stijgt op, zijn walm stijgt op, want hij heeft grote 

dingen gedaan. Wees niet bevreesd, land, verheug u en wees blij, want de 

HEERE heeft grote dingen gedaan. Wees niet bevreesd, dieren van het veld, 

want de weiden van de woestijn worden groen, de bomen dragen hun vrucht, 

de wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst. En u, kinderen van Sion, 

verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar 

tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen 

in de eerste maand. De dorsvloeren zullen vol koren zijn, de perskuipen 

stromen over van nieuwe wijn en olie. Ik zal u de jaren vergoeden die de 

veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de 

treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd. 

Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten, en de Naam van de HEERE, uw 

God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig 

niet beschaamd worden. Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat 

Ik, de HEERE, uw God ben, en niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig niet 

beschaamd worden! 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (6: 24 - 34) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 25: 6, 7 

Denk aan Uw barmhartigheid, HEERE, en Uw goedertierenheid, want die zijn 

van eeuwigheid. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn 

overtredingen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 6: 24 - 34 

Maar wee u, rijken, want u hebt uw troost al. Wee u, die verzadigd bent, want 

u zult hongerlijden. Wee u die nu lacht, want u zult treuren en huilen. Wee u, 

wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo met 

de valse profeten. Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe 

goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u 

belasteren. Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem 

die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen. Maar geef 

aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u 

is. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. En als u hen liefhebt 

die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars 

hebben degenen lief die hen liefhebben. En als u goeddoet aan hen die aan u 

goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen 

hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor 

dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars, om 

hetzelfde terug te ontvangen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 14: 19 – 15:7 

Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek 

niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is 

zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te 

eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot 

neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Hebt u geloof? Heb dat bij 

uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goeddunkt. Wie 

echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En 

alles wat niet uit geloof is, is zonde. Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de 

zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen, en niet onszelf te behagen. 

Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. Want 

ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al de 

smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen. Want alles wat eertijds 

geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg 

van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden. 

En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling 

eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind, 

met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt. 

Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot 

heerlijkheid van God. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Pet 1: 4 – 10 

Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u 

daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er 

door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met 

alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd 

kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de 
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volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de 

broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en 

toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van 

onze Heere Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig 

zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden 

vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en 

verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 10: 9 – 20 

En de volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden, klom Petrus 

op het dak om te bidden, ongeveer op het zesde uur, en hij kreeg honger en 

wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereidden, raakte hij in 

geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe 

komen, dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken 

vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde, waarin zich al de 

viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en 

de vogels in de lucht. En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en 

eet! Maar Petrus zei: Beslist niet, Heere, want ik heb nooit iets gegeten wat 

onheilig of onrein is. En er kwam opnieuw, voor de tweede keer, een stem tot 

hem: Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden! En dit 

gebeurde tot driemaal toe; en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. 

Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had, kon 

betekenen, zie, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren, 

bij de poort, nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden. En zij riepen 

iemand en vroegen of Simon, die ook Petrus genoemd wordt, daar te gast was. 

Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de Geest tegen hem: Zie, drie 

mannen zoeken u; sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel 

niet, want Ik heb hen gestuurd. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (6: 35 – 38) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 25: 20, 16 

Bewaar mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb 

ik de toevlucht genomen. Wend U tot mij en wees mij genadig. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 6: 35 – 38 

Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te 

krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, 

want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten. Wees dan 

barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is. Oordeel niet en u zult niet 

geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los 

en u zult losgelaten worden. Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, 

vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want 

met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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DONDERdag VAN DE 1e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Jesaja (2: 11 – 19) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 2: 11 – 19 

Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn. Want de dag van de HEERE 

van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is, tegen al wie 

zich verheft, opdat hij vernederd zal worden; tegen alle ceders van de Libanon, 

hoog en verheven, en tegen alle eiken van Basan, tegen al de hoge bergen en 

tegen al de verheven heuvels, tegen elke hoge toren en tegen elke vestingmuur, 

tegen alle schepen van Tarsis en tegen alle koopvaardijschepen met kostbare 

lading. De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden en de trots van de 

mannen zal neergebogen worden. Alleen de HEERE zal op die dag 

hoogverheven zijn. En de afgoden ze vergaan volkomen. Dan zullen zij de 

grotten van de rotsen binnengaan en de holen in de grond, uit angst voor de 

HEERE en vanwege de glorie van Zijn majesteit, als Hij opstaat om de aarde te 

verschrikken.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Zacharia (8: 18 - 23) 
 

Een lezing uit Zacharia de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Zac 8: 18 - 23 

Zo zegt de HEERE van de legermachten: Het vasten in de vierde, het vasten in 
de vijfde, het vasten in de zevende en het vasten in de tiende maand, zal voor 
het huis van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap en tot vreugdevolle 
feestdagen. Heb dan de waarheid en de vrede lief! Zo zegt de HEERE van de 
legermachten: Er zullen weer volken komen en inwoners van veel steden. De 
inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere en zeggen: Laten 
we meteen gaan om het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen, om de 
HEERE van de legermachten te zoeken; ík zal ook gaan. Dan zullen veel volken 
komen en machtige heidenvolken, om de HEERE van de legermachten in 
Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen. 
Zo zegt de HEERE van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien 
mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de 
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mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u 
mee, want wij hebben gehoord dat God met u is. 
Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 
 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (8: 22 – 25) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 24: 1, 2 

De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Híj 

heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Halleluja.  
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 8: 22 – 25 

Het gebeurde op een van die dagen dat Hij met Zijn discipelen aan boord van 

een schip ging. En Hij zei tegen hen: Laten wij overvaren naar de overkant van 

het meer. En zij voeren weg. Toen zij voeren, viel Hij in slaap. En er viel een 

stormwind neer op het meer, en hun schip liep vol water en zij waren in nood. 

Zij gingen naar Hem toe, wekten Hem en zeiden: Meester, Meester, wij 

vergaan! Toen stond Hij op en bestrafte de wind en de golven. En ze gingen 

liggen en er kwam stilte. Hij zei tegen hen: Waar is uw geloof? Maar zij waren 

bevreesd en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, 

dat Hij ook de winden en het water bevel geeft en ze Hem gehoorzaam zijn? 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 4: 16 – 5: 9 

Ik roep u er dus toe op: word mijn navolgers. Daarom heb ik Timotheüs naar u 

toe gestuurd, die mijn geliefde en trouwe zoon is in de Heere. Hij zal u in 

herinnering brengen mijn wegen, die in Christus zijn, zoals ik overal in elke 

gemeente onderwijs. Maar sommigen hebben zich heel gewichtig voorgedaan, 

alsof ik niet naar u toe zou komen. Maar ik zal spoedig naar u toe komen, zo de 

Heere wil. En ik zal dan van hen die zich zo gewichtig hebben voorgedaan, niet 

de woorden leren kennen, maar de kracht. Want het Koninkrijk van God 

bestaat niet in woorden, maar in kracht. Wat wilt u? Moet ik met de roede naar 

u toe komen, of in liefde en in een geest van zachtmoedigheid? Men hoort 

algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo'n vorm van hoererij 

waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw 

van zijn vader heeft. En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren, 

om dan hem die deze daad begaan heeft, uit uw midden weg te doen? Ik heb, 

hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds 

besloten – alsof ik aanwezig was – om hem die dat zo gedaan heeft, in de Naam 

van onze Heere Jezus Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de 

kracht van onze Heere Jezus Christus, over te geven aan de satan, tot verderf 

van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heere 

Jezus. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele 

deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult 

zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: 

Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met 

zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van 

oprechtheid en waarheid. Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet 

inlaten met ontuchtplegers.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 1: 8 – 2: 11 

Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de 

waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en 

rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle 

ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem 

tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze 

dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een 

Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een 

verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de 

zonden van de hele wereld. En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, 

namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn 

geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. 

Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God 

volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem 

te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. Broeders, ik 

schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het begin hebt 

gehad; dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch 

schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in Hem en in u, want de duisternis 

gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en 

zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder liefheeft, 

blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie 

zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en weet niet 

waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 8: 3 – 13 

En Saulus begon de gemeente te verwoesten: hij ging de huizen binnen, sleepte 

mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan die 

overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het Woord. En 

Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de 

menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat 

zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine 

geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en 

kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. En een 

zeker man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad 

toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei 

dat hij een groot man was. Allen, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden: 

Deze man is de grote kracht van God. En zij hingen hem aan, omdat hij hen 

lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zij Filippus 

geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van 

Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. 

En Simon geloofde zelf ook en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij 

Filippus; en toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond 

hij versteld. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Markus (4: 21 – 29) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 118: 14, 18 

De HEERE is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest. De 

HEERE heeft mij wel zwaar gestraft, maar aan de dood heeft Hij mij niet 

overgegeven. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 4: 21 – 29 

Hij zei ook tegen hen: De lamp wordt toch niet binnengebracht om onder de 

korenmaat of onder het bed gezet te worden? Is het niet om op de standaard 

gezet te worden? Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden; 

en er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar 

zou komen. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen. En Hij zei tegen 

hen: Let op wat u hoort. Met de maat waarmee u meet, zal er bij u gemeten 

worden, en aan u die hoort, zal er meer bij gegeven worden. Want wie heeft, 

aan hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden 

zelfs wat hij heeft. Ook zei Hij: Zo is het Koninkrijk van God: als wanneer 

iemand het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag; en het 

zaad ontkiemt en komt op, zonder dat hij zelf weet hoe. Want de aarde brengt 

vanzelf vrucht voort: eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de 

aar. En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de 

oogsttijd aangebroken is.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 
 

$$$ 
 

G. Vasten Hoofdindex 
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VRIJdag VAN DE 1e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Deuteronomium (6: 3 – 7: 26) 
 

Een lezing uit Deuteronomium van Mozes de Profeet, zijn heilige zegen zij 

met ons, Amen. 
 

Deu 6: 3 – 7: 26 

Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht! Dan zal het u goed gaan en 

zult u zeer talrijk worden zoals de HEERE, de God van uw vaderen, tot u 

gesproken heeft in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël! 

De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, 

liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze 

woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen 

inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als 

u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze 

moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de 

deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Wanneer het dan 

gebeuren zal dat de HEERE, uw God, u gebracht heeft in het land dat Hij uw 

vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft u te zullen geven – grote en 

goede steden, die u niet gebouwd hebt, huizen, vol van allerlei kostbare dingen, 

waarmee u ze niet gevuld hebt, uitgehakte putten, die u niet uitgehakt hebt, en 

wijngaarden en olijfgaarden, die u niet geplant hebt – en u gegeten hebt en 

verzadigd bent, wees dan op uw hoede dat u de HEERE, Die u uit het land 

Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft, niet vergeet. U moet de HEERE, uw 

God, vrezen, Hem dienen en bij Zijn Naam zweren. U mag niet achter andere 

goden, de goden van de volken die rondom u zijn, aan gaan, want de HEERE, 

uw God, is een na-ijverig God in uw midden; anders ontbrandt de toorn van de 

HEERE, uw God, tegen u en vaagt Hij u weg van de aardbodem. U mag de 

HEERE, uw God, niet op de proef stellen, zoals u Hem bij Massa op de proef 

gesteld hebt. U moet de geboden van de HEERE, uw God, Zijn getuigenissen 

en Zijn verordeningen, die Hij u geboden heeft, nauwgezet in acht nemen. En 

u moet doen wat juist en goed is in de ogen van de HEERE, opdat het u goed 

gaat, en u er komt, en het goede land dat de HEERE uw vaderen onder ede 

beloofd heeft, in bezit neemt, om al uw vijanden van voor uw ogen te verjagen, 

zoals de HEERE gesproken heeft. Wanneer uw zoon u morgen vraagt: Wat zijn 

dat voor getuigenissen, verordeningen en bepalingen die de HEERE, onze God, 

u geboden heeft? dan moet u tegen uw zoon zeggen: Wij waren slaven van de 



Vrijdag van de 1E week v.d. grote vasten 

 

 

 

849 

farao in Egypte, maar de HEERE heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. 

En de HEERE gaf tekenen en wonderen, groot en onheilbrengend, in Egypte, 

aan de farao en aan zijn hele huis, voor onze ogen. Maar ons leidde Hij 

daarvandaan, om ons hierheen te brengen en ons het land te geven, dat Hij 

onze vaderen onder ede beloofd had. En de HEERE gebood ons al deze 

verordeningen te houden, om de HEERE, onze God, te vrezen, ons ten goede, 

alle dagen, om ons in leven te houden, zoals het op deze dag is. Het zal voor ons 

gerechtigheid zijn als wij al deze geboden nauwlettend in acht nemen, voor het 

aangezicht van de HEERE, onze God, zoals Hij ons geboden heeft. Wanneer de 

HEERE, uw God, u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in 

bezit te nemen, en Hij vele volken van voor uw ogen verdreven heeft, de 

Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Ferezieten, de 

Hevieten en de Jebusieten, zeven volken, die groter en machtiger zijn dan u, en 

wanneer de HEERE, uw God, hen aan u overgegeven heeft en u ze verslaat, dan 

moet u hen volledig met de ban slaan; u mag geen verbond met hen sluiten en 

hun niet genadig zijn. U mag geen huwelijksbanden met hen aangaan: uw 

dochters mag u niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen voor uw 

zonen. Want zij zouden uw zonen van achter Mij laten afwijken, zodat zij 

andere goden gaan dienen en de toorn van de HEERE tegen u ontbrandt en Hij 

u al snel wegvaagt. Maar zo moet u met hen doen: hun altaren moet u afbreken, 

hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen omhakken en hun 

beelden met vuur verbranden. Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw 

God. De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem 

om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat 

u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en 

u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde 

van de HEERE voor u, en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had, in te 

acht te nemen, heeft de HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u 

verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. 

Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Hij is dé God, de getrouwe 

God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem 

liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties. En Hij 

doet vergelding aan ieder van hen die Hem haten, door hem om te doen komen, 

hem persoonlijk; Hij zal tegenover wie Hem haat niet aarzelen. Hij zal aan hem 

vergelding doen, aan hem persoonlijk. En daarom moet u de geboden, 

verordeningen en bepalingen die ik u heden gebied, in acht nemen door ze te 

houden. Dan zal het gebeuren, omdat u deze bepalingen zult horen, in acht 

nemen en houden, dat de HEERE, uw God, voor u het verbond en de 

goedertierenheid in acht zal nemen die Hij uw vaderen onder ede beloofd heeft. 
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Hij zal u liefhebben, u zegenen en u talrijk maken; Hij zal de vrucht van uw 

schoot zegenen en de vrucht van uw land, uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie, 

de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee, in het land dat Hij uw 

vaderen gezworen heeft u te geven. Gezegend zult u zijn boven al de volken; 

onder u zal geen man of vrouw onvruchtbaar zijn, onder uw dieren evenmin. 

De HEERE zal alle ziekte van u weren en geen van de verschrikkelijke kwalen 

van Egypte, die u hebt leren kennen, zal Hij u opleggen, maar Hij zal ze geven 

aan allen die u haten. U zult al de volken verteren die de HEERE, uw God, u 

geeft. Laat uw oog hen niet ontzien. En dien hun goden niet, want dat is voor u 

een valstrik. Wanneer u in uw hart zegt: Deze volken zijn groter dan ik; hoe kan 

ik hen ooit uit hun bezit verdrijven? wees dan niet bevreesd voor hen. Denk 

steeds aan wat de HEERE, uw God, met de farao en met alle Egyptenaren 

gedaan heeft, de grote beproevingen die uw ogen gezien hebben, de tekenen, 

de wonderen, de sterke hand en de uitgestrekte arm waarmee de HEERE, uw 

God, u uitgeleid heeft. Zo zal de HEERE, uw God, doen met al de volken voor 

wie u bevreesd bent. Daarbij zal de HEERE, uw God, horzels onder hen zenden, 

totdat zij die overgebleven en voor u verborgen zijn, ook omgekomen zijn. 

Schrik voor hen niet terug, want de HEERE, uw God, is in uw midden, een groot 

en ontzagwekkend God. De HEERE, uw God, zal deze volken van voor uw ogen 

verdrijven, maar geleidelijk: u zult hen niet onmiddellijk kunnen vernietigen, 

anders zouden de dieren van het veld talrijker worden dan u. De HEERE, uw 

God, zal hen aan u overgeven; Hij zal hen in grote verwarring brengen, totdat 

zij weggevaagd zijn. Hij zal u hun koningen in uw hand geven, en u moet hun 

naam van onder de hemel doen verdwijnen; niemand zal vóór u standhouden, 

totdat u hen weggevaagd hebt. De beelden van hun goden moet u met vuur 

verbranden. Het zilver en goud dat erop zit, mag u niet begeren of voor uzelf 

nemen, anders wordt u daardoor verstrikt, want het is voor de HEERE, uw God, 

een gruwel. U mag zoiets gruwelijks niet in huis halen, anders wordt u evenzo 

tot iemand waarop de ban rust; volledig verafschuwen moet u het, ja, er een 

diepe afschuw van hebben, want het is iets waarop de ban rust.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Jesaja (3: 1 - 14) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 3: 1 - 14 

Want zie, de Heere, de HEERE van de legermachten gaat van Jeruzalem en 
Juda wegnemen steun en stut: elke steun van brood en elke steun van water, 
held en strijdbare man, rechter en profeet, waarzegger en oudste, hoofdman 
over vijftig en man van aanzien, raadsman, kundig vakman en scherpzinnig 
bezweerder. Ik zal jongens aanstellen als hun vorsten, willekeur zal onder hen 
heersen. Het volk zal elkaar in het nauw drijven, man tegen man, en eenieder 
tegen zijn naaste; jongens zullen de ouderen aanvallen, de geminachte de 
geëerde. Ja, iemand zal zijn broer uit het huis van zijn vader vastgrijpen met de 
woorden: Jij hebt nog een mantel, wees leider over ons, en neem deze puinhoop 
onder je hoede. Dan zal hij op die dag zijn stem verheffen en zeggen: Ik kan 
geen heelmeester zijn, en er is in mijn huis geen brood en geen mantel; stel mij 
daarom niet aan als leider van het volk. Want Jeruzalem is gestruikeld en Juda 
is gevallen, omdat hun woorden en daden tegen de HEERE zijn, doordat zij de 
blik van Zijn heerlijkheid tergen. Hun gelaatsuitdrukking getuigt tegen hen. 
Zoals Sodom maken zij hun zonden openlijk bekend, zij verbergen ze niet. Wee 
hun ziel, want zij doen zichzelf kwaad aan. Zeg de rechtvaardige dat het hem 
goed zal gaan, dat hij de vrucht van zijn daden zal eten. Wee de goddeloze, het 
zal hem slecht vergaan, want wat zijn handen verdienen, zal hem aangedaan 
worden. De onderdrukkers van Mijn volk zijn kinderen, en vrouwen heersen 
over hen. Mijn volk, wie u leiden, misleiden u, en zij brengen de richting van 
uw paden in de war. De HEERE staat gereed om Zijn rechtszaak te voeren, en 
Hij staat klaar om over de volken recht te spreken. De HEERE gaat in het 
gericht met de oudsten van Zijn volk en de vorsten ervan.  
Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (5: 12 – 16) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 30: 2, 3 

Ik zal U roemen, HEERE, want U hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over 

mij niet verblijd. HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen en U hebt mij 

genezen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 5: 12 – 16 

En toen Hij in een van die steden was, gebeurde het, zie, dat er een man vol 

melaatsheid was. En toen hij Jezus zag, wierp hij zich met het gezicht ter aarde 

en bad Hem: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen. En Hij stak Zijn hand uit, 

raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen verliet de 

melaatsheid hem. En Hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen. Maar 

ga heen, zei Hij, laat uzelf aan de priester zien, en breng een offer voor uw 

reiniging, zoals Mozes bevolen heeft, tot een getuigenis voor hen. Het gerucht 

over Hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam 

bijeen om Hem te horen en door Hem genezen te worden van hun ziekten. 

Maar Hij vertrok naar de woestijnen en bad daar. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 12: 6 – 21 

En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is 

gegeven: hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het 

dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; hetzij wie bemoedigt, in het 

bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich 
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over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb 

een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief 

met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw 

inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees 

geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden 

van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen 

en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. 

Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u 

bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met 

kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor 

zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, 

maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak 

toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef 

hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult 

u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, 

maar overwin het kwade door het goede. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 3e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

3Joh 1: 1 – 15 

De ouderling aan de geliefde Gajus, die ik in waarheid liefheb. Geliefde, ik wens 

dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. 

Want ik was zeer verblijd, toen er broeders kwamen die van uw waarheid 

getuigden, hoe u in de waarheid wandelt. Ik heb geen grotere blijdschap dan 

hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, u 

handelt trouw in alles wat u doet voor de broeders en voor de vreemdelingen, 

die getuigd hebben van uw liefde, in aanwezigheid van de gemeente. U zult er 

goed aan doen wanneer u hen verder op weg helpt op een voor God waardige 

manier. Want zij zijn voor Zijn Naam uitgegaan, zonder iets aan te nemen van 

de heidenen. Wij moeten dan zulke mensen ontvangen, opdat wij 

medearbeiders van de waarheid mogen worden. Ik heb aan de gemeente 

geschreven; maar Diotrefes, die steeds onder hen de eerste wil zijn, erkent ons 

niet. Daarom zal ik, als ik kom, de werken die hij doet, in herinnering brengen. 

Hij belastert ons met kwaadaardige praatjes; en hiermee nog niet tevreden, 

erkent hijzelf de broeders niet en verhindert het hun die het wel willen doen en 
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stoot hen uit de gemeente. Geliefde, volg niet het kwade na maar het goede. 

Wie goeddoet, is uit God; maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien. Van 

Demetrius is een goed getuigenis gegeven door allen en door de waarheid zelf; 

en ook wij geven een goed getuigenis van hem, en u weet dat ons getuigenis 

waar is. Veel had ik te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. 

Ik hoop u namelijk spoedig te zien, en dan zullen wij van mond tot mond 

spreken. Vrede zij u. De vrienden groeten u. Groet de vrienden ieder bij naam. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 2: 42 – 3: 9 

En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het 

breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen; en er 

werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die 

geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; en zij 

verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, 

naar dat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel 

bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij 

gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; en zij loofden 

God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen 

die zalig werden, aan de gemeente toe. Petrus nu en Johannes gingen samen 

naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die 

vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem 

dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave 

te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes 

zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een 

liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend 

aan en zei: Kijk ons aan! En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij 

verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik 

niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de 

Nazarener, sta op en ga lopen! En hij greep hem bij de rechterhand en richtte 

hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong 
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stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en 

springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (11: 1 – 10) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de Psalmen en liederen van David de Profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 13: 6 

Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw 

heil, ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is. 

Halleluja.  
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 11: 1 – 10 

En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn 

discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook 

Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg 

dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw 

Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef 

ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij 

vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. En Hij zei tegen hen: Stel dat iemand van u een 

vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: 

Vriend, leen mij drie broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen 

en ik heb niets om hem voor te zetten, en dat die vriend van binnen uit het huis 

dan zou antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig. De deur is al gesloten en 

mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan om ze u te 

geven. Ik zeg u: Al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend 

is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven 

als hij nodig heeft. En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult 

vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die 
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ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan 

worden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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ZATERDAG VAN DE 1e WEEK v.d. GROTE VASTEN  
 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (5: 25 – 37) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 119: 57, 58 

De HEERE is mijn deel, ik heb gezegd dat ik Uw woorden in acht zal nemen. Ik 

heb met heel mijn hart getracht Uw aangezicht gunstig te stemmen; wees mij 

genadig overeenkomstig Uw belofte. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 5: 25 – 37 

Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog 

met hem onderweg bent; opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter 

overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de 

gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, Ik zeg u: U zult daar beslist niet 

uitkomen, voordat u de laatste kwadrant betaald hebt. U hebt gehoord dat 

tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat 

al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar 

gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het 

van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde 

gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand 

u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u 

dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel 

geworpen wordt. Er is ook gezegd: Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een 

echtscheidingsbrief geven. Maar Ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een 

andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt; en wie met de 

verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Verder hebt u gehoord dat tegen de 

ouden gezegd is: U zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw eden 

houden. Maar Ik zeg u: Zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is 

de troon van God; niet bij de aarde, want dat is de voetbank van Zijn voeten; en 

ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning. Ook bij uw 
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hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken; laat 

uw woord ja echter ja zijn en uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit de boze. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 12: 1 – 21 

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw 

lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God 

welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld 

gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid 

om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil 

van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet 

hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, 

naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals 

wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie 

hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder 

afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden 

naar de genade die ons is gegeven: hetzij profetie, naar de mate van het geloof; 

hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; 

hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie 

leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. 

Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan 

het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in 

eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de 

Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het 

gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de 

gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u 

met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. 

Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in 

eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is 

voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met 

alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want 

er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. 
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Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem 

te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. 

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het 

goede. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 1: 1 – 12 

Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 

twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd! Acht het enkel 

vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want 

u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die 

volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel 

oprecht, en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, 

laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen 

verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om 

vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de 

zee, die door de wind voortgestuwd en open neergeworpen wordt. Want zo 

iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een 

dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die 

nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat, en de rijke in zijn nederige staat, 

want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan. Want de zon is opgegaan met 

haar hitte en heeft het gras doen verdorren, ook is zijn bloem afgevallen en is 

de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn 

wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij 

beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere 

beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 21: 27 – 39 

Toen de zeven dagen ten einde liepen, zagen de Joden uit Asia hem in de tempel 

en brachten heel de menigte in verwarring. Zij sloegen de handen aan hem en 

schreeuwden: Mannen van Israël, kom helpen! Dit is de man die overal 

iedereen onderwijs geeft dat indruist tegen het volk, tegen de wet en tegen deze 

plaats. Bovendien heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht en deze 

heilige plaats ontheiligd. Want zij hadden eerder al de Efeziër Trofimus met 

hem in de stad gezien, van wie zij dachten dat Paulus hem de tempel 

binnengebracht had. En heel de stad raakte in rep en roer en het volk liep te 

hoop. En ze grepen Paulus en sleurden hem de tempel uit, en de deuren werden 

meteen gesloten. En terwijl zij hem probeerden te doden, kreeg de overste van 

de legerafdeling het bericht dat heel Jeruzalem in verwarring was. Die nam 

ogenblikkelijk soldaten en hoofdmannen over honderd mee en liep snel naar 

beneden naar hen toe. Toen zij nu de overste en de soldaten zagen, hielden zij 

op Paulus te slaan. Toen kwam de overste dichterbij, greep hem en gaf bevel 

hem met twee ketenen te boeien, en hij vroeg wie hij was en wat hij gedaan had. 

En in de menigte riep de één dit en de ander weer wat anders. Maar toen hij 

door de opschudding niets met zekerheid te weten kon komen, gaf hij bevel 

hem naar de kazerne te brengen. En toen hij bij de trappen gekomen was, 

gebeurde het dat hij door de soldaten gedragen moest worden vanwege het 

geweld van de menigte, want de volksmenigte volgde, al schreeuwend: Weg 

met hem! Toen Paulus de kazerne binnengebracht zou worden, zei hij tegen de 

overste: Is het mij geoorloofd iets tegen u te zeggen? En hij zei: Kent u Grieks? 

Bent u dan niet de Egyptenaar die enige tijd geleden oproer ontketende en die 

vierduizend gewapende opstandelingen naar de woestijn leidde? Maar Paulus 

zei: Ik ben een Joodse man uit Tarsus, een burger van een niet onbekende stad 

in Cilicië. Ik vraag u: Sta mij toe het volk toe te spreken.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (5: 38 – 48) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 5: 2, 3 

HEERE, neem mijn woorden ter ore, let op mijn zuchten, acht op mijn stem als 

ik roep, mijn Koning en mijn God. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 5: 38 – 48 

U hebt gehoord dat er gezegd is: Oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter 

dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang 

slaat, keer hem ook de andere toe; en als iemand u voor het gerecht wil dagen 

en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed; en wie u zal 

dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem. Geef aan hem die iets van u 

vraagt, en keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er 

gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg 

u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u 

haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult 

zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over 

slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en 

onrechtvaardigen. Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt 

u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, 

wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Weest u dan 

volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

$$$ 
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MAANDAG VAN DE 2e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Exodus (3: 6 - 14) 
 

Een lezing uit Exodus van Mozes de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, 

Amen. 
 

Exo 3: 6 - 14 

Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van 

Izak en de God van Jakob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd 

God aan te kijken. De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn 

volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun 

slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed. Daarom ben Ik 

neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te 

leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van 

melk en honing, naar het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, de 

Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het 

geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot Mij gekomen. En Ik heb ook de 

onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga 

op weg. Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit 

Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God: Wie ben ik, dat ik naar de farao zou 

gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met 

u zijn, en dit zal voor u het teken zijn dat Ík u gezonden heb: Als u het volk uit 

Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God: 

Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen 

heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet 

ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook 

zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe 

gezonden.   Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 
 

Jesaja (4: 2 - 5: 7) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 4: 2 - 5: 7 

Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, en de 

vrucht van de aarde tot trots en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn. 

Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem 
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overgelaten is, heilig genoemd zal worden, eenieder die in Jeruzalem ten leven 

opgeschreven is. Wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van Sion 

afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden 

ervan weggespoeld zal hebben door de Geest van oordeel en door de Geest van 

uitbranding, dan zal de HEERE over elke plaats op de berg Sion en over de 

samenkomsten ervan overdag een wolk scheppen en rook, en 's nachts een 

schijnsel van vlammend vuur; ja, over alles wat heerlijk is, zal een beschutting 

zijn. Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte, en als toevlucht 

en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen. Ik wil graag voor mijn 

Beminde zingen, een lied van mijn Geliefde over Zijn wijngaard. Mijn Beminde 

had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde 

hem van stenen, Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan 

bouwde Hij een toren, en hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat 

hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. 

Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, oordeel toch tussen Mij 

en Mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan Mijn wijngaard, dan wat Ik 

eraan gedaan heb? Waarom heb Ik verwacht dat hij goede druiven zou 

voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Nu dan, Ik wil 

u graag bekendmaken wat Ik met Mijn wijngaard ga doen: Ik zal zijn omheining 

wegnemen, zodat hij verwoest zal worden; Ik zal een bres slaan in zijn muur, 

zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er een wildernis van maken. Hij zal niet 

gesnoeid worden of geschoffeld, maar doornen en distels zullen er opschieten. 

En Ik zal de wolken gebieden geen regen erop te laten neerkomen. Want de 

wijngaard van de HEERE van de legermachten is het huis van Israël, en de 

mannen van Juda zijn Zijn lievelingsplant.  
Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (9: 25 – 29) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 40: 12 

HEERE, Ú zult mij Uw barmhartigheid niet onthouden; laat Uw 

goedertierenheid en Uw trouw mij voortdurend beschermen. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 9: 25 – 29 

En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte Hij de onreine 

geest en zei tegen hem: Geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof 

maakt, Ik beveel u: ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug! En onder 

geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg; en de jongen werd als 

een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de 

hand en richtte hem op; en hij stond op. En toen Hij in huis gegaan was, en zij 

alleen waren, vroegen Zijn discipelen Hem: Waarom hebben wij hem niet 

kunnen uitdrijven? En Hij zei tegen hen: Dit soort kan nergens anders door 

uitgaan dan door bidden en vasten. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 1: 18 - 25 

Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle 

goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in 

ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, hun 

bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van 

Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn 

werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn 

Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel 

zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn 

verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. 

Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de 

heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op 

een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. 

Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de 

onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid 

van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven 

de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.  
De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen.  
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Judas, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jud 1: 1 – 8 

Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jakobus, aan de 

geroepenen, die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus 

worden bewaard: mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u 

vermeerderd worden. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te 

schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te 

schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de 

heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot 

dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van 

onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze 

Heere Jezus Christus, verloochenen. Maar ik wil u eraan herinneren, u weet dit 

eens en voorgoed, dat de Heere, nadat Hij het volk uit het land Egypte verlost 

had, vervolgens hen die niet geloofden, te gronde heeft gericht. En de engelen 

die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen 

woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met 

eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het 

met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij 

hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar 

als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur 

ondergaan. Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun 

lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 
 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 4: 36 – 5:11 

En Joses, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd (wat vertaald 

betekent: een zoon van vertroosting), een Leviet, afkomstig uit Cyprus, had een 

akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de 

apostelen. En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen 
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met zijn vrouw Saffira een eigendom, en hield een deel van de opbrengst achter, 

ook met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en legde 

dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de 

satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel 

achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht 

gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de 

opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw 

hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen 

Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond 

grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden 

hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na 

verloop van ongeveer drie uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te 

weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden 

het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar: 

Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te 

verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de 

deur en zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer 

en gaf de geest. En toen de jongemannen binnengekomen waren, troffen zij 

haar dood aan, en zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. 

En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (18: 1 – 8) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 29: 1, 2 

Geef de HEERE, machtige heersers, geef de HEERE eer en macht. Geef de 

HEERE de eer van Zijn Naam. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
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Luk 18: 1 – 8 

En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet 

bidden en niet de moed verliezen. Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter 

die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde 

stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover 

mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij 

zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze 

weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij 

in het gezicht slaat. En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. 

Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem 

roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen? Ik zeg u dat Hij 

hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel 

het geloof op de aarde vinden?  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 
 

$$$ 
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DINSDAG VAN DE 2e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Job (19: 1 - 26) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 19: 1 - 26 

Job antwoordde echter en zei: Hoelang blijven jullie mijn ziel bedroeven, en mij 

met woorden verbrijzelen? Jullie hebben mij nu al tien keer schande aangedaan; 

jullie schamen je niet om mij zo hard te behandelen. Maar ook als ik werkelijk 

gedwaald heb, zal mijn dwaling dan toch bij míj overnachten? Als jullie je 

werkelijk boven mij verheffen, en mijn schande als bewijs tegen mij aanvoeren, 

weet dan dat God mij neergedrukt heeft, en mij met Zijn vangnet omsingeld heeft. 

Zie, ik roep: Geweld! maar ik krijg geen antwoord; ik roep om hulp, maar er is 

geen recht. Hij heeft mijn weg versperd, zodat ik er niet door kan gaan, en op mijn 

paden heeft Hij duisternis geplaatst. Van mijn eer heeft Hij mij beroofd, en de 

kroon van mijn hoofd heeft Hij weggenomen. Hij heeft mij aan alle kanten 

afgebroken, zodat ik ten onder ga, en heeft mijn hoop losgetrokken als een boom. 

Hij heeft Zijn toorn tegen mij laten ontbranden, en mij tegenover Hem beschouwd 

als één van Zijn vijanden. Zijn troepen zijn tezamen gekomen, zij hebben hun weg 

naar mij gebaand, en zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft Hij ver 

van mij weggedaan; en wie mij kennen, zijn geheel van mij vervreemd. Mijn naaste 

verwanten blijven weg, en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn 

slavinnen beschouwen mij als een vreemde; een buitenstaander ben ik in hun 

ogen. Ik riep mijn dienaar, maar hij antwoordt niet; ik moet hem smeken met mijn 

mond. Mijn adem is vreemd voor mijn vrouw; en ik stink voor de kinderen van 

mijn buik. Zelfs de jonge kinderen verachten mij; als ik opsta, spreken zij mij 

tegen. Alle mensen met wie ik vertrouwelijk overlegde, hebben een afschuw van 

mij, en hen die ik liefhad, hebben zich tegen mij gekeerd. Mijn beenderen kleven 

aan mijn huid en aan mijn vlees; en slechts mijn tandvlees bleef mij over. Ontferm 

je over mij, ontferm je over mij, jullie, mijn vrienden! Want de hand van God heeft 

mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij, zoals God, en worden jullie niet 

verzadigd van mijn vlees? Och, werden mijn woorden maar opgeschreven. Och, 

werden ze maar opgetekend in een boekrol! Werden ze maar met een ijzeren 

griffel en lood voor eeuwig in een rots uitgehakt! Ik weet echter: mijn Verlosser 

leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit 

doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
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Jesaja (5: 7 - 16) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 5: 7 - 16 

Want de wijngaard van de HEERE van de legermachten is het huis van Israël, 

en de mannen van Juda zijn Zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, 

maar zie, het werd bloedbestuur, gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw. 

Een zesvoudig wee Wee hun die huis aan huis trekken, veld aan veld voegen, 

tot er geen plaats meer over is, en alleen u in het midden van het land gevestigd 

bent. De HEERE van de legermachten heeft tot mij persoonlijk gesproken: 

Voorwaar, veel huizen zullen tot een woestenij worden, grote en mooie zullen 

zonder bewoner zijn! Ja, tien bunders wijngaard zullen slechts één bath 

opleveren, en een homer zaad zal maar een efa opleveren. Wee hun die 's 

morgens vroeg opstaan en op sterkedrank uit zijn, daarmee doorgaan tot de 

schemering, totdat de wijn hen heeft verhit. Harp en luit, tamboerijn en fluit, 

en wijn – dat zijn hun drinkgelagen, maar voor de daden van de HEERE 

hebben zij geen oog; het werk van Zijn handen zien zij niet. Daarom zal Mijn 

volk in ballingschap gaan: het heeft geen kennis. Zijn hooggeplaatsten zullen 

verhongeren, en zijn mensenmenigte zal van dorst versmachten. Daarom zal 

het graf zijn keel wijd opensperren en zijn muil wagenwijd opendoen, zodat zijn 

adel en zijn mensenmenigte erin neer zullen dalen met hun gejoel en uitgelaten 

gehuppel. Dan zal de gewone man gebukt gaan, de man van aanzien vernederd 

worden, en de ogen van de hoogmoedigen zullen neergeslagen zijn. Maar de 

HEERE van de legermachten zal verhoogd worden door het recht, en de heilige 

God zal geheiligd worden door gerechtigheid. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (12: 22 – 31) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 41: 5, 14 

Ik zei: HEERE, wees mij genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen U 

gezondigd. Geloofd zij de HEERE, de God van Israël, van eeuwigheid tot 

eeuwigheid! Amen, ja, amen. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 12: 22 – 31 

En Hij zei tegen Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw 

leven: over wat u eten zult, of over uw lichaam: waarmee u zich kleden zult. Het 

leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let op de 

raven: zij zaaien niet en maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer en geen 

schuur, en God voedt hen. Hoe ver gaat u de vogels te boven? Wie toch van u 

kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Als u dan ook het 

minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd? Let op de 

lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet, en Ik zeg u dat zelfs 

Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het 

gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo 

bekleedt, hoeveel te meer u, kleingelovigen! En u, vraag niet wat u eten of wat 

u drinken zult, en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de 

volken van de wereld. Uw Vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar 

zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan de 

Korinthe, zijn zegen zij met ons. 
 

2Kor 9: 6 – 15  

Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk 

oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met 

tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is bij 

machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in 

alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Zoals 

geschreven staat: Hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven; zijn 

gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij nu Die de zaaier zaad verschaft, moge 

ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten 

van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden, tot alle 

vrijgevigheid in staat, een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging 

aan God teweegbrengt. Want het betonen van deze dienst vult niet alleen de 
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tekorten van de heiligen aan, maar is ook een overvloedige bron van vele 

dankzeggingen aan God, want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken 

zij God vanwege de onderdanigheid aan het Evangelie van Christus, 

overeenkomstig uw belijdenis, en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan 

allen. En in hun gebed voor u verlangen zij vurig naar u vanwege de 

allesovertreffende genade van God over u. Ja, God zij dank voor Zijn 

onuitsprekelijke gave!  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 1: 1 – 12 

Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 

twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd! Acht het enkel 

vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want 

u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die 

volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel 

oprecht, en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, 

laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen 

verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om 

vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de 

zee, die door de wind voortgestuwd en open neergeworpen wordt. Want zo 

iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een 

dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die 

nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat, en de rijke in zijn nederige staat, 

want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan. Want de zon is opgegaan met 

haar hitte en heeft het gras doen verdorren, ook is zijn bloem afgevallen en is 

de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn 

wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij 

beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere 

beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen.  
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 4: 13 – 22 

Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat 

zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en 

herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat 

zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen 

inbrengen. En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden 

zij met elkaar, en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er 

een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in 

Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het 

niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging 

gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken. En na 

hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken 

of te onderwijzen in de Naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes 

antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, 

meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken 

over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en 

omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille 

van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was. Want 

de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Markus (10: 17 – 27) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 41: 2 

Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige; in dagen van onheil zal 

de HEERE hem bevrijden. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 10: 17 – 27 

En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar Hem 

toe, viel voor Hem op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik 

doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt 

u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. U kent de geboden: 

U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult niet stelen; u zult geen 

vals getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer uw vader en uw 

moeder. Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht 

genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei 

tegen hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het 

aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het 

kruis op en volg Mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd 

weg, want hij had veel bezittingen. En terwijl Hij rondkeek, zei Jezus tegen Zijn 

discipelen: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het Koninkrijk 

van God binnengaan! En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. 

Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is 

het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan! 

Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat 

een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. En zij stonden nog meer versteld 

en zeiden tegen elkaar: Wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en 

zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle 

dingen mogelijk. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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De profetieën van de Ochtend 

Exodus (2: 11 - 20) 
 

Een lezing uit Exodus van Mozes de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, 

Amen. 
 

Exo 2: 11 - 20 

In die dagen, toen Mozes groot geworden was en naar zijn broeders vertrok en 

hun dwangarbeid aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptische man zag, die een 

Hebreeuwse man sloeg, een van zijn broeders. Hij keek om zich heen, en toen 

hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hij hem in 

het zand. En hij vertrok de volgende dag, en zie, twee Hebreeuwse mannen 

waren aan het vechten. Hij zei tegen de schuldige: Waarom slaat u uw naaste? 

Maar die zei: Wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld? Zegt u dit 

om mij te doden, zoals u die Egyptenaar gedood hebt? Toen werd Mozes 

bevreesd, en hij zei: Deze zaak is beslist bekend geworden. Toen nu de farao 

van deze zaak hoorde, wilde hij Mozes doden, maar Mozes vluchtte voor de 

farao en vestigde zich in het land Midian, en zat bij een put. De priester van 

Midian had zeven dochters. Zij kwamen om water te putten en vulden de 

drinkbakken om het kleinvee van hun vader te drinken te geven. Toen kwamen 

de herders en joegen hen weg, maar Mozes stond op, verloste hen en gaf hun 

kudde te drinken. Toen zij bij hun vader Rehuel kwamen, zei hij: Waarom zijn 

jullie vandaag zo snel teruggekomen? Zij zeiden: Een Egyptische man heeft ons 

gered uit de hand van de herders. Hij heeft ook overvloedig water voor ons 

geput en de kudde te drinken gegeven. Hij zei tegen zijn dochters: Waar is hij? 

Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten? Roep hem om de maaltijd 

te komen gebruiken. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
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Jesaja (5: 17 - 25) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 5: 17 - 25 

En lammeren zullen er grazen als was het hun weide, en van de puinhopen van 

de weldoorvoeden zullen vreemdelingen eten, Wee hun die de ongerechtigheid 

naar zich toe trekken met koorden van valsheid, en de zonde als met dikke 

wagentouwen, die zeggen: Laat Hij haast maken, vaart zetten achter Zijn werk, 

zodat we het zien. Laat het naderen, laat het komen, het raadsbesluit van de 

Heilige van Israël, zodat wij er kennis mee maken. Wee hun die het kwade goed 

noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als 

duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Wee hun die in hun 

eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig. Wee hun die een held 

zijn in wijn drinken en dappere mannen in het mengen van sterkedrank, die de 

goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun 

recht ontnemen. Daarom, zoals een vuurtong stoppels verteert en stro door een 

vlam ineenzinkt, zo zal hun wortel vermolmd zijn, en hun bloesem opstuiven 

als stof, omdat zij de wet van de HEERE van de legermachten afgewezen 

hebben en het woord van de Heilige van Israël verworpen hebben. Daarom is 

de toorn van de HEERE tegen Zijn volk ontbrand. Hij heeft Zijn hand tegen 

hen uitgestrekt; Hij heeft hen geslagen, zodat de bergen sidderen, en hun dode 

lichamen als vuilnis midden op straat liggen. Bij dit alles keert Zijn toornzich 

niet af, en nog is Zijn hand tegen hen uitgestrekt. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (5: 17 – 24) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 18: 18, 19 

Omdat zij machtiger waren dan ik. Zij hadden mij bedreigd op de dag van mijn 

ondergang, maar de HEERE was mij tot steun. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen.  
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Mat 5: 17 – 24 

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben 

niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg 

u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van 

de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste 

geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd 

worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal 

groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Als uw 

gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de 

Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. U hebt 

gehoord dat tegen de ouden gezegd is: U zult niet doden; en: Wie doodt, zal 

door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar Ik zeg u: Al wie ten 

onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de 

rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden 

worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden 

worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar 

herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar 

achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer 

uw gave.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 3: 1 – 17 

Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het 

besneden zijn? Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de 

woorden van God toevertrouwd. Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw 

zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet tenietdoen? Volstrekt 

niet! Zo echter moet het zijn: God is waarachtig maar ieder mens een leugenaar, 

zoals geschreven staat: Opdat U gerechtvaardigd wordt wanneer U 

rechtspreekt, en overwint wanneer U oordeelt. Als nu onze ongerechtigheid de 

gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God 

onrechtvaardig als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek op menselijke wijze.) 

Volstrekt niet! Hoe zal God anders de wereld oordelen? Want als de waarheid 

van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot Zijn heerlijkheid, 
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waarom word ik dan toch nog als zondaar geoordeeld? En het is toch niet, zoals 

wij belasterd worden en zoals sommigen zeggen dat wij zeggen: Laten wij het 

kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt? De verdoemenis van hen is 

rechtvaardig. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben 

immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde 

zijn, zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is 

niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij 

afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er 

is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, 

addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun 

voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen, 

en de weg van de vrede hebben zij niet gekend.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Joh 1: 8 – 13 

Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een 

vol loon mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van 

Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel 

de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang 

hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan 

zijn slechte werken. Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wilde ik dat niet doen 

met papier en inkt; maar ik hoop naar u toe te komen en van mond tot mond 

met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn. U groeten de 

kinderen van uw zuster. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 5: 3 – 11 

En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen 

hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst 

van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, 

en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? 

Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen 

mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij 

neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de 

jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en 

begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer drie uur dat ook zijn 

vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus 

antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij 

zei: Ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar: Waarom toch hebt u met elkaar 

afgesproken de Geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw 

man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En zij viel 

onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jongemannen 

binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan, en zij droegen haar naar 

buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de 

gemeente en over allen die dit hoorden. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (15: 32 – 38) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 18: 2, 3 

Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte. De HEERE is mijn rots en mijn 

burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem. 

Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 15: 32 – 38 

En Jezus riep Zijn discipelen bij Zich en zei: Ik ben innerlijk met ontferming 

bewogen over de menigte, omdat zij al drie dagen bij Mij gebleven zijn, en zij 

hebben niets wat zij kunnen eten; Ik wil hen niet nuchter wegsturen, opdat zij 

onderweg niet bezwijken. En Zijn discipelen zeiden tegen Hem: Waar halen wij 

in een afgelegen plaats zoveel broden vandaan dat wij zo'n grote menigte 

kunnen verzadigen? En Jezus zei tegen hen: Hoeveel broden hebt u? Zij zeiden: 

Zeven, en enkele visjes. En Hij gaf de menigte opdracht op de grond te gaan 

zitten. En Hij nam de zeven broden en de vissen, en nadat Hij gedankt had, 

brak Hij ze en gaf ze aan Zijn discipelen; en de discipelen gaven ze aan de 

menigte. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten het overschot 

van de stukken brood op, zeven manden vol. Zij die daar gegeten hadden, 

waren vierduizend mannen, de vrouwen en kinderen niet meegeteld.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 
 

$$$ 
 

 

G. Vasten Hoofdindex 
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De profetieën van de Ochtend 

Deuteronomium (5: 15 – 22) 
 

Een lezing uit Deuteronomium van Mozes de Profeet, zijn heilige zegen zij 

met ons, Amen. 
 

Deu 5: 15 – 22 

Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte 

en dat de HEERE, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en 

uitgestrekte arm. Daarom heeft de HEERE, uw God, u geboden de dag van de 

sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de HEERE, uw God, u 

geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in 

het land dat de HEERE, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. En u zult geen 

overspel plegen. En u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken 

tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw 

zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, noch op zijn akker, noch op zijn 

dienaar, noch op zijn dienares, noch op zijn rund, noch op zijn ezel, noch op 

iets wat van uw naaste is. Deze woorden sprak de HEERE tot heel uw gemeente, 

op de berg, vanuit het midden van het vuur, de wolken en donkerheid, met 

luide stem; Hij voegde er niets aan toe. Hij schreef ze op twee stenen tafelen en 

gaf ze aan mij. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Jesaja (6: 1 - 12) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 6: 1 - 12 

In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en 

verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden 

boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met 

twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. De een riep tot de ander: 

Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van 

Zijn heerlijkheid! De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van 

hem die riep, en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: Wee mij, want ik 

verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een 

volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van 
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de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had 

een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had 

genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen 

aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna 

hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons 

gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij. Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit 

volk: Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, 

maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet, en stop hun oren 

toe, en sluit hun ogen; anders zullen zij met hun ogen zien, en met hun oren 

horen, en met hun hart begrijpen en zich bekeren, en zal Hij hen genezen. Toen 

zei ik: Hoelang, Heere? Hij zei: Totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen 

inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het land 

verworden is tot een woestenij. Want de HEERE zal de mensen ver weg doen 

gaan, en de verlatenheid in het land zal groot zijn. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (11: 20 – 30) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 28: 9 

Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom, weid hen en draag hen tot in 

eeuwigheid. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 11: 20 – 30 

Toen begon Hij de steden waarin de meeste krachten door Hem verricht waren, 

te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden: Wee u, Chorazin, wee u, 

Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u 

plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben. 

Maar Ik zeg u: Het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van 

het oordeel dan voor u. En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, 

u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren 

gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag 
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gebleven zijn. Maar Ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal 

zijn op de dag van het oordeel dan voor u. In die tijd antwoordde Jezus en zei: 

Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor 

wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt 

geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen. Alle dingen zijn Mij 

overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en 

niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. 

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem 

Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en 

u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 16: 17 – 27 

En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden 

teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt 

ontvangen, en keer u van hen af. Want zulke mensen dienen niet onze Heere 

Jezus Christus, maar hun eigen buik, en door fraaie woorden en mooie praat 

bedriegen zij de harten van de argeloze mensen. Want uw gehoorzaamheid is 

tot allen doorgedrongen. Ik verblijd mij dan ook over u en ik wil dat u wijs bent 

wat het goede betreft, maar ook oprecht wat het kwade betreft. En de God van 

de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van 

onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen. U groeten Timotheüs, mijn 

medearbeider, en Lucius en Jason en Socipater, mijn familieleden. Ik, Tertius, 

die de brief geschreven heb, groet u in de Heere. Gajus, de gastheer van mij en 

van de hele gemeente, groet u. Erastus, de rentmeester van de stad, en de 

broeder Quartus groeten u. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u 

allen. Amen. Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn 

Evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring 

van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar 

dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen 

bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot 
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geloofsgehoorzaamheid te brengen, aan Hem, de alleen wijze God, zij door 

Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 3: 1 – 12 

U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers 

dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in 

veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, 

die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de 

paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen 

daarmee heel hun lichaam. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en 

worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer 

klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een 

klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur 

een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van 

ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt 

het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt 

zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en 

vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door 

de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te 

bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader, en 

door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt 

zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo 

te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water 

opwellen? Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of 

een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout én zoet water voortbrengen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 12: 12 – 23 

En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de 

moeder van Johannes, die ook Markus genoemd werd, waar velen bijeenwaren 

en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje 

naar toe om te luisteren, van wie de naam Rhodé was. En toen zij de stem van 

Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar 

binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij zeiden tegen haar: U 

bent buiten zinnen! Maar zij hield vol dat het zo was. En zij zeiden: Het is zijn 

engel. Maar Petrus bleef kloppen; en toen zij opengedaan hadden, zagen zij 

hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen 

moesten, en hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had en 

zei: Vertel dit aan Jakobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde 

naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, was er geen geringe 

opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En 

nadat Herodes hem gezocht maar niet gevonden had, ondervroeg hij de 

bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar 

Caesarea en bleef daar. En Herodes koesterde bittere vijandschap tegen de 

Tyriërs en Sidoniërs; maar zij kwamen eensgezind naar hem toe, en na Blastus, 

de kamerheer van de koning, overtuigd te hebben, vroegen zij om vrede, omdat 

hun land gevoed werd door dat van de koning. En op een vastgestelde dag trok 

Herodes een koninklijk kleed aan en hield, op de rechterstoel gezeten, een 

toespraak tot hen. En het volk riep uit: Een stem van God en niet van een mens! 

En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet 

gaf; en hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (19: 16 – 30) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 
Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 48: 11, 12 

Uw rechterhand is vol gerechtigheid. Laat de berg Sion zich verblijden; laat de 

dochters van Juda zich verheugen omwille van Uw oordelen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 19: 16 – 30 

En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, 

wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen 

hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. 

Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen 

Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult 

niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; eer uw vader en moeder; en: u 

zult uw naaste liefhebben als uzelf. De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen 

heb ik in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog? Jezus zei 

tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef 

het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg 

Mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij 

had veel bezittingen. Jezus zei tegen Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u dat een 

rijke moeilijk het Koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Nogmaals zeg Ik u: 

Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat 

een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. Toen Zijn discipelen dit hoorden, 

stonden zij versteld en zeiden: Wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen 

aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle 

dingen mogelijk. Toen antwoordde Petrus en zei tegen Hem: Zie, wij hebben 

alles verlaten en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn? En Jezus zei tegen 

hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de 

Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op 

twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen. En al wie huizen 

of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal 

verlaten hebben omwille van Mijn Naam, die zal honderdvoudig ontvangen en 
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het eeuwige leven beërven. Maar veel eersten zullen de laatsten zijn, en veel 

laatsten de eersten. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
 

 

 

G. Vasten Hoofdindex 
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De profetieën van de Ochtend 

Deuteronomium (8: 1 – 9: 4) 
 

Een lezing uit Deuteronomium van Mozes de Profeet, zijn heilige zegen zij 

met ons, Amen. 
 

Deu 8: 1 – 9: 4 

U moet alle geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht nemen, opdat 

u leeft, talrijk wordt en het land dat de HEERE uw vaderen onder ede beloofd 

heeft, binnengaat en in bezit neemt. Ook moet u heel de weg in gedachten 

houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid 

heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten 

wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij 

verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u 

niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de 

mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de 

mond van de HEERE komt. De kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet 

raakte niet opgezwollen in deze veertig jaar. Weet dan in uw hart dat de 

HEERE, uw God, u gehoorzaamheid bijbrengt zoals een man zijn zoon 

gehoorzaamheid bijbrengt, en neem de geboden van de HEERE, uw God, in 

acht door in Zijn wegen te gaan en door Hem te vrezen. Want de HEERE, uw 

God, brengt u in een goed land: een land met waterbeken, bronnen en diepe 

wateren, die ontspringen in het dal en op het gebergte; een land met tarwe en 

gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels; een land met olierijke 

olijfbomen en honing; een land waarin u zonder schaarste brood zult eten, 

waarin het u aan niets ontbreken zal; een land waarvan de stenen ijzer zijn, en 

waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken. Als u dan gegeten hebt en 

verzadigd bent, loof dan de HEERE, uw God, voor het goede land dat Hij u 

gegeven heeft. Wees op uw hoede dat u de HEERE, uw God, niet vergeet, en 

daardoor Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn verordeningen, die ik u heden 

gebied, niet in acht neemt. Wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen 

bouwt en daarin woont, uw runderen en uw kleinvee talrijk worden en ook uw 

zilver en goud toeneemt, ja, alles wat u hebt, talrijk wordt, pas ervoor op dat uw 

hart zich dan niet verheft en u de HEERE, uw God, vergeet, Die u uit het land 

Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft; Die u geleid heeft in die grote en 

vreselijke woestijn, met gifslangen, schorpioenen en droogte, waar geen water 

was; Die uit hard gesteente water voor u liet komen, Die u in de woestijn het 
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manna liet eten, dat uw vaderen niet gekend hadden, opdat Hij u zou 

verootmoedigen en u op de proef zou stellen, om u uiteindelijk wel te doen; en 

dat u dan niet in uw hart zegt: Mijn eigen kracht en de macht van míjn hand 

heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar u moet de HEERE, uw God, in 

gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven, 

opdat Hij Zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede met uw vaderen 

gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is. Als het echter gebeurt dat u de 

HEERE, uw God, helemaal vergeet, achter andere goden aan gaat, hen dient en 

u voor hen neerbuigt, dan verzeker ik u heden dat u zeker zult omkomen. Zoals 

de heidenen die de HEERE van voor uw ogen uitgeroeid heeft, zo zult u dan 

ook zelf omkomen, omdat u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam 

bent geweest. Luister, Israël! U gaat heden de Jordaan oversteken om het land 

binnen te gaan en in bezit te nemen van volken die groter en machtiger zijn dan 

u, met grote en hemelhoog versterkte steden; een groot en lang volk, de 

Enakieten, die u zelf kent en over wie u zelf gehoord hebt: Wie kan 

standhouden tegenover de Enakieten? Daarom moet u heden weten dat het de 

HEERE, uw God, is Die voor u uit de Jordaan overtrekt, een verterend vuur. 

Hij zal hen wegvagen en Hij zal hen aan u onderwerpen. U zult hen uit hun 

bezit verdrijven en hen al snel ombrengen, zoals de HEERE tot u gesproken 

heeft. Wanneer de HEERE, uw God, hen van voor uw ogen verjaagd heeft, zeg 

dan niet in uw hart: Vanwege míjn gerechtigheid heeft de HEERE mij in dit 

land gebracht om het in bezit te nemen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

1 Samuel (17: 16 – 18: 9) 
 

Een lezing uit het 1e boek van Samuel de Profeet, zijn heilige zegen zij met 

ons, Amen. 
 

1Sam 17: 16 – 18: 9 

De Filistijn kwam 's morgens vroeg en 's avonds naar voren. Zo stelde hij zich 
daar veertig dagen lang op. En Isaï zei tegen zijn zoon David: Neem toch voor 
je broers een efa van dit geroosterd koren en deze tien broden, en breng ze snel 
bij je broers in het leger, en breng deze tien melkkazen naar de bevelhebber 
over duizend. En bezoek je broers om te zien of het goed met hen gaat, en neem 
een levensteken van hen mee terug. Saul en zij, en alle mannen van Israël, zijn 
in het Eikendal in strijd gewikkeld met de Filistijnen. Toen stond David 's 
morgens vroeg op, hij liet de schapen bij een hoeder, nam het voedsel en ging 
op weg zoals Isaï hem bevolen had. Hij kwam bij het wagenkamp aan toen het 
leger uittrok naar de gevechtslinie en men het ten strijde riep. Vervolgens 
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stelden de Israëlieten en Filistijnen zich op, gevechtslinie tegenover 
gevechtslinie. David liet zijn bagage onder de hoede van de bewaker van de 
bagage, en hij snelde naar de gevechtslinie. Daar aangekomen, vroeg hij zijn 
broers naar hun welstand. Terwijl hij met hen sprak, zie, de kampvechter kwam 
eraan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit Gath, uit de gelederen van de 
Filistijnen. Hij sprak dezelfde woorden, en David hoorde ze. Maar toen de 
mannen van Israël die man zagen, vluchtten zij allen voor hem weg en waren 
zeer bevreesd. De mannen van Israël zeiden: Hebt u die man wel gezien die 
gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen. De koning zal de man die 
hem verslaat, grote rijkdom schenken, hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven 
en het huis van zijn vader vrijstellen van lasten in Israël. Toen zei David tegen 
de mannen die bij hem stonden: Wat zal men de man doen die deze Filistijn 
verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn 
wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Het volk gaf hem 
hetzelfde antwoord: Zo zal men de man doen die hem verslaat. Toen Eliab, zijn 
oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede 
tegen David en zei: Waarom ben je eigenlijk gekomen en onder wiens hoede 
heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de 
slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. Toen 
zei David: Wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor? Hij wendde zich van 
hem af naar een ander en sprak dezelfde woorden; en het volk gaf hem weer 
antwoord zoals de eerste keer. Toen de woorden die David gesproken had, 
gehoord werden en in de tegenwoordigheid van Saul werden verteld, liet deze 
hem halen. David zei tegen Saul: Laat geen mens vanwege hem de moed laten 
zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen 
David: Je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten, 
want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Toen zei 
David tegen Saul: Uw dienaar weidde de schapen van zijn vader, en kwam er 
een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem 
achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, 
greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft 
zowel leeuw als beer verslagen. Zó zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van 
hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei 
David: De HEERE, Die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de 
klauwen van de beer, Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei 
Saul tegen David: Ga heen, de HEERE zij met je! Vervolgens kleedde Saul 
David met zijn eigen kleren, zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed hem 
een harnas aan. David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan, 
maar hij was ongeoefend. Toen zei David tegen Saul: Ik kan hierin niet lopen, 
want ik ben ongeoefend; en David deed ze weer uit. Hij nam zijn staf in zijn 
hand, koos voor zich vijf gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas 
die hij had, te weten in de zak, en zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij 
tot de Filistijn. De Filistijn kwam gaandeweg dichter bij David, en de man die 
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zijn schild droeg, liep voor hem uit. Toen de Filistijn opkeek en David zag, 
verachtte hij hem; want hij was nog maar een jongen, rossig en knap van 
uiterlijk. De Filistijn zei tegen David: Ben ik een hond, dat je met stokken naar 
mij toe komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de 
Filistijn tegen David: Kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de 
lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn: U 
komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar 
ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van 
de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt. Op deze dag zal de HEERE u in 
mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal 
deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de 
lucht geven en aan de dieren van de aarde, en heel de aarde zal weten dat Israël 
een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de HEERE niet door 
zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de HEERE. Hij zal u in onze 
hand geven. En het gebeurde, toen de Filistijn opstond en naar voren kwam, 
David tegemoet, dat David snel naar de gevechtslinie liep, de Filistijn tegemoet. 
Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam daar een steen uit, slingerde die 
weg, en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn 
voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel. Zo overwon David de 
Filistijn met een slinger en met een steen, hij versloeg de Filistijn en doodde 
hem. Maar een zwaard had David niet in zijn hand. Daarom snelde David naar 
voren en ging bij de Filistijn staan. Hij nam diens zwaard, trok het uit zijn 
schede en doodde hem en hij hakte zijn hoofd ermee af. Toen de Filistijnen 
zagen dat hun held dood was, vluchtten zij. Toen stonden de mannen van Israël 
en Juda op, juichten en achtervolgden de Filistijnen tot waar u bij de vallei 
komt en tot bij de poorten van Ekron. De Filistijnen vielen dodelijk gewond op 
de weg van Saäraïm, tot aan Gath en tot aan Ekron. Daarna keerden de 
Israëlieten terug van de felle achtervolging van de Filistijnen, en zij plunderden 
hun legerkampen. David nam het hoofd van de Filistijn en bracht het naar 
Jeruzalem, maar diens wapens legde hij in zijn tent. Toen Saul David het kamp 
uit zag gaan, de Filistijn tegemoet, zei hij tegen Abner, de bevelhebber van het 
leger: Van wie is deze jongeman een zoon, Abner? Abner zei: Zo waar u leeft, 
koning, ik weet het niet. De koning zei: Vraagt u het, van wie deze jongeman 
een zoon is. Toen David terugkeerde van het verslaan van de Filistijn, nam 
Abner hem mee en bracht hem bij Saul, en het hoofd van de Filistijn was in zijn 
hand. En Saul zei tegen hem: Van wie ben jij een zoon, jongeman? En David 

zei: Ik ben een zoon van uw dienaar Isaï, de Bethlehemiet. Toen David en zijn 
mannen terugkwamen na het verslaan van de Filistijnen, gebeurde het dat de 
vrouwen uit al de steden van Israël met gezang en reidans koning Saul tegemoet 
trokken; met tamboerijnen, met blijdschap en met muziekinstrumenten. 
Terwijl de vrouwen huppelden, zongen zij in beurtzang: Saul heeft zijn 
duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden! Toen ontstak Saul in 
woede; die woorden waren namelijk kwalijk in zijn ogen. Hij zei: Ze hebben er 
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aan David tienduizend gegeven, maar mij hebben ze er maar duizend gegeven; 
het koninkrijk zal zeker nog eens voor hém zijn! Vanaf die dag hield Saul David 
in het oog.  
Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 
 

Jesaja (7: 1 - 14) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 7: 1 - 14 

Het gebeurde in de dagen van Achaz, de zoon van Jotham, de zoon van Uzzia, 
de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, met Pekah, de zoon van 
Remalia, de koning van Israël, optrok naar Jeruzalem om er oorlog tegen te 
voeren, maar hij was niet in staat er de overwinning op te behalen. Toen het 
huis van David verteld werd: Syrië is neergestreken op Efraïm, beefde zijn hart 
en het hart van zijn volk, zoals de bomen in het woud beven voor de wind. En 
de HEERE zei tegen Jesaja: Ga nu op weg, Achaz tegemoet, u en uw zoon Sjear-
Jasjub, naar het einde van de waterloop van de bovenvijver, bij de weg naar het 
Blekersveld. Zeg dan tegen hem: Beheers uzelf, blijf rustig, wees niet bevreesd, 
laat uw hart niet week worden voor die twee rokende stukken brandhout, voor 
de brandende toorn van Rezin en Syrië, en van de zoon van Remalia. Syrië heeft 
immers kwaad tegen u beraamd, samen met Efraïm en de zoon van Remalia, 
door te zeggen: Laten wij oprukken tegen Juda, het in angst laten verkeren, het 
onder ons verdelen en de zoon van Tabeal er als koning over aanstellen in het 
midden van haar. Zo zegt de Heere HEERE: Dat zal niet bestaan en dat zal niet 
gebeuren! Want het hoofd van Syrië is Damascus, en het hoofd van Damascus 
is Rezin. En binnen vijfenzestig jaar zal Efraïm verpletterd worden en niet meer 
als volk bestaan. Ondertussen zal Samaria het hoofd van Efraïm zijn en de zoon 
van Remalia het hoofd van Samaria. Indien u niet gelooft, voorwaar, u zult geen 
stand houden. Opnieuw sprak de HEERE tegen Achaz: Vraag voor uzelf een 
teken van de HEERE, uw God, vraag het beneden in de diepte of boven in de 
hoogte. Maar Achaz zei: Ik zal het niet vragen en de HEERE niet op de proef 
stellen. Toen zei hij: Luister toch, huis van David, is het u niet genoeg mensen 
te vermoeien, dat u ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heere Zelf u een 
teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem 
de naam Immanuel geven. 
Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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J0b (11: 1 - 20) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 11: 1 - 20 

Toen antwoordde Zofar, de Naämathiet, en zei: Moet de veelheid van woorden 
niet beantwoord worden, en heeft een man die veel praat, daarmee ook gelijk? 
Zou je holle praat mensen tot zwijgen kunnen brengen, en zou jij spotten 
zonder dat iemand je beschaamd maakt? Want je hebt gezegd: Mijn inzicht is 
zuiver, en ik ben rein in Uw ogen. Maar och, sprak God Zelf maar, en opende 
Hij Zijn lippen maar tegen je. Maakte Hij jou de verborgenheden van de 
wijsheid maar bekend, want de wijsheid is nog dubbel zo groot! Weet dat God 
terwille van jou veel van je ongerechtigheid vergeet. Kun jij vinden wat God 
onderzoekt? Kun jij de volmaaktheid van de Almachtige doorgronden? Zij is 
hoger dan de hemel, wat kun jij daar doen? Zij is dieper dan de hel, wat kun jij 
daarvan weten? Haar reikwijdte is langer dan de aarde, en breder dan de zee. 
Als Hij voorbijgaat en iemand laat opsluiten of bij Zich roept, wie zal Hem 
daarvan afhouden? Want Híj kent de valsaards en Hij ziet het onrecht; zou Hij 
er dan niet op letten? Dan zou een verstandeloos mens verstandig worden, en 
het veulen van een wilde ezel als mens geboren worden. Als jíj je hart bereid 
hebt, spreid dan je handen naar Hem uit. Als er onrecht in je hand is, doe dat 
ver weg; en laat er geen onrecht in je tenten wonen. Ja, dan kun je je gezicht 
opheffen uit alle ellende, dan zul je vast staan en niet bevreesd zijn. Voorzeker, 
jíj zult de moeite vergeten, je zult er net zo min aan denken als aan water dat 
langsgestroomd is. Helderder dan de middagzon zal je leven opgaan; wat 
donker is, zal als de morgen zijn. Je zult vertrouwen, omdat er hoop is; je zult 
rondspeuren, maar je kunt onbezorgd gaan liggen. Je zult neerliggen en 
niemand zal je schrik aanjagen; velen zullen trachten je gunstig te stemmen. 
Maar de ogen van de goddelozen zullen bezwijken, voor hen is de mogelijkheid 
tot ontvluchten verloren. Het uitblazen van de ziel is hun enige hoop. 
Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (15: 39 – 16: 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 116: 7, 8 

Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de HEERE is goed voor u geweest. Ja, U, 

HEERE, hebt mijn ziel immers gered van de dood, mijn ogen van tranen. 
Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 15: 39 – 16: 12 

En nadat Hij de menigte had weggestuurd, ging Hij in het schip en kwam in het 

gebied van Magdala. En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar Hem toe 

om Hem te verzoeken, en zij vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel 

wilde laten zien. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond 

geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood; en 's morgens: Vandaag 

storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht 

weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet 

onderscheiden? Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar 

hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij 

verliet hen en ging weg. En toen Zijn discipelen aan de overkant gekomen 

waren, bleek dat zij vergeten hadden broden mee te nemen. Jezus zei tegen 

hen: Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de 

Sadduceeën. Zij spraken erover met elkaar en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij 

geen broden meegenomen hebben. En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: 

Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden 

meegenomen hebt? Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf 

broden voor de vijfduizend, en hoeveel korven u opgehaald hebt? En ook niet 

de zeven broden voor de vierduizend, en hoeveel manden u opgehaald hebt? 

Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood gesproken heb, toen Ik 

zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de 

Sadduceeën? Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede 

moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de 

Farizeeën en de Sadduceeën.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 12: 28 – 13: 16 

Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de 

genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, 

met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Laat de 

broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben 

sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. Denk aan de 

gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht 

behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Laat 

het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want 

ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Laat uw handelwijze zonder 

geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal 

u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met 

goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een 

mens mij doen? Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u 

gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun 

geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. 

Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed 

dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin 

zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een Altaar waarvan 

zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren 

waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het 

heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats 

verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te 

heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de 

legerplaats en Zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, 

maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer 

brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. En 

vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers 

heeft God een welgevallen. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 4: 7 – 16 

En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de 

gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een 

menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat 

ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als 

goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan 

als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand 

die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door 

Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle 

eeuwigheid. Amen. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot 

uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar 

verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, 

opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en 

verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent 

u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft 

wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt. Maar laat 

niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als 

iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter 

als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht 

verheerlijken. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 15: 22 – 31 

Toen dacht het de apostelen en de ouderlingen met heel de gemeente goed, 

enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas mee te 

sturen naar Antiochië: Judas, ook Barsabas geheten, en Silas, leidinggevende 

mannen onder de broeders. En zij schreven door hun dienst het volgende: De 

apostelen, de ouderlingen en de broeders groeten de broeders uit de heidenen 
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die in Antiochië, Syrië en Cilicië zijn. Wij hebben gehoord dat sommigen die bij 

ons vandaan zijn gekomen, u met woorden in verwarring hebben gebracht en 

uw zielen hebben verontrust door te zeggen dat u besneden moet worden en de 

wet moet onderhouden. Wij hadden hun daar geen opdracht toe gegeven. 

Daarom heeft het ons, nadat wij het eens geworden waren, goedgedacht enige 

mannen te kiezen en naar u toe te sturen met onze geliefden, Barnabas en 

Paulus, mensen die hun leven over hebben voor de Naam van onze Heere Jezus 

Christus. Daarom hebben wij Judas en Silas gestuurd, die hetzelfde ook 

mondeling zullen meedelen. Want het heeft de Heilige Geest en ons 

goedgedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: dat 

u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. 

Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. Toen men 

afscheid van hen genomen had, gingen zij naar Antiochië; en na de menigte 

bijeengeroepen te hebben, overhandigden zij de brief. En toen ze die gelezen 

hadden, verblijdden zij zich over de bemoediging. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (6: 39 – 49) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 29: 10, 11 

De HEERE troont als Koning voor eeuwig. De HEERE zal Zijn volk kracht 
geven, de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 6: 39 – 49 

Hij sprak tot hen een gelijkenis: Een blinde kan toch niet een blinde op de weg 

geleiden? Zullen zij niet beiden in een kuil vallen? Een discipel staat niet boven 

zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn. 

Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk 

in uw eigen oog niet op? Of hoe kunt u tegen uw broeder zeggen: Broeder, laat 

toe dat ik de splinter, die in uw oog is, eruit haal, terwijl u zelf de balk in uw oog 
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niet ziet? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen 

zien om de splinter, die in het oog van uw broeder is, eruit te halen. Want er is 

geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt, en geen slechte boom die 

goede vrucht voortbrengt. Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht 

gekend. Men plukt immers geen vijgen van dorens en men oogst geen druif van 

doornstruiken. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van 

zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van 

zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. Waarom noemt 

u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg? Ieder die naar Mij toe komt en 

Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is 

gelijk aan een man die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het 

fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen 

dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots 

gefundeerd. Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een 

man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. Toen de waterstroom 

ertegenaan sloeg, stortte het meteen in, en de val van dat huis was groot.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 
 

$$$ 
 

G. Vasten Hoofdindex 



Zaterdag van de 2E week v.d. grote vasten 

 

 

 

898 

ZATERDAG VAN DE 2e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (9: 43 – 50) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 25: 7, 8, 11 

Denkt U aan mij naar Uw goedertierenheid, omwille van Uw goedheid, 

HEERE. Goed en waarachtig is de HEERE, omwille van Uw Naam, HEERE, 

vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 9: 43 – 50 

En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u verminkt 

het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het 

onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust 

wordt. En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u 

kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel, 

in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust 

wordt. En als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit; het is beter voor u met 

één oog het Koninkrijk van God in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur 

geworpen te worden, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust 

wordt. Want iedereen zal met vuur gezouten worden en ieder offer zal met zout 

gezouten worden. Het zout is goed, maar als het zout zoutloos wordt, waarmee 

zult u het smakelijk maken? Heb zout in uzelf en leef met elkaar in vrede. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons.  
 

Rom 14: 1 – 18 

Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen 

te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet 

plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles 

eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers 

heeft hem aanvaard. Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of 

hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden 

worden, want God is bij machte hem staande te houden. De een acht de ene dag 

boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn 

eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere 

voor de Heere, en wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de 

Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet 

voor de Heere, en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor 

zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de 

Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, 

wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan 

en weer levend geworden, dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen. 

U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij 

zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er 

staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich 

buigen, en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf 

rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar 

oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. 

Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heere Jezus dat niets in zichzelf onrein is. 

Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. 

Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer 

naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronde voor wie Christus 

gestorven is. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Want het 

Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en 

vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, 

is welbehaaglijk voor God en in achting bij de mensen.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 1: 22 – 27 

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. 

Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op 

een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij 

heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij 

echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij 

blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een 

dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij 

godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan 

is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de 

Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf 

onbesmet bewaren van de wereld. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 22: 17 – 30 

En het overkwam mij, toen ik in Jeruzalem teruggekeerd was en in de tempel 

bad, dat ik in geestvervoering raakte, en dat ik Hem zag en Hij tegen mij zei: 

Haast u en ga met spoed uit Jeruzalem weg, want ze zullen uw getuigenis over 

Mij niet aannemen. En ik zei: Heere, ze weten dat ik hen die in U geloofden, in 

de gevangenis wierp en in de synagogen liet geselen; en toen het bloed van 

Stefanus, Uw getuige, vergoten werd, stond ik daar ook bij en stemde in met 

zijn dood, en paste op de kleren van hen die hem doodden. En Hij zei tegen mij: 

Ga, want Ik zal u ver weg zenden, naar de heidenen. Zij hoorden hem nu aan 

tot dit woord toe, maar daarna verhieven zij hun stem en zeiden: Weg van de 

aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven. En toen zij 

schreeuwden en de kleren van zich afsmeten en stof in de lucht gooiden, beval 

de overste hem in de kazerne te brengen, en hij zei dat men hem onder geseling 

moest verhoren, om aan de weet te komen waarom zij zo tegen hem 
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tekeergingen. En terwijl zij hem met de riemen in gestrekte houding 

vastbonden, zei Paulus tegen de hoofdman over honderd die erbij stond: Is het 

u geoorloofd een Romein te geselen, en dat nog wel onveroordeeld? Toen de 

hoofdman over honderd dat gehoord had, ging hij naar de overste en berichtte 

het hem; hij zei: Pas op wat u gaat doen, want deze man is een Romein. En de 

overste ging naar hem toe en zei tegen hem: Zeg mij, bent u een Romein? En 

hij zei: Ja. En de overste antwoordde: Ik heb dit burgerrecht voor een groot 

bedrag verkregen. En Paulus zei: Maar ik ben zelfs zo geboren. Meteen lieten 

zij die hem zouden verhoren hem verder ongemoeid. En ook de overste werd 

bevreesd, toen hij merkte dat hij een Romein was en dat hij hem had 

vastgebonden. En omdat hij met zekerheid wilde weten waarvan hij door de 

Joden beschuldigd werd, maakte hij de volgende dag zijn boeien los en gaf hij 

bevel dat de overpriesters en heel hun Raad bijeen zouden komen; en hij bracht 

Paulus naar beneden en leidde hem voor hen. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (7: 13 – 21) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 118: 19, 20 

Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open, daardoor zal ik 

binnengaan, en zal ik de HEERE loven. Dit is de poort van de HEERE, daar 

zullen de rechtvaardigen door binnengaan. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 7: 13 – 21 

Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die 

naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de 

poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die 

hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in 

schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan 

hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van 
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doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede 

vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede 

boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen 

goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, 

wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten 

herkennen. Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het 

Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de 

hemelen is. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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MAANDAG VAN DE 3e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Spreuken (1: 20 - 33) 
 

Een lezing uit uit het boek van Spreuken, de wijze van Salomo, zijn heilige 

zegen zij met ons, Amen. 
 

Spr 1: 20 - 33 

Buiten roept de hoogste Wijsheid luid, op de pleinen laat Zij Haar stem klinken. 

Zij roept boven het rumoer uit, aan de ingangen van de poorten in de stad 

spreekt Zij Haar woorden uit. Hoelang zult u, onverstandigen, onverstand 

liefhebben, zullen spotters spotternij voor zich begeren en dwazen kennis 

haten? Keert u zich tot Mijn bestraffing, zie, Ik zal Mijn Geest over u uitstorten, 

Mijn woorden u bekendmaken. Omdat Ik riep, maar u weigerde, Mijn hand 

uitstrekte, maar niemand er acht op sloeg, omdat u al Mijn raad verwierp, Mijn 

bestraffing niet hebt gewild, daarom zal Ik ook lachen om uw ondergang, u 

bespotten wanneer uw angst komt, wanneer uw angst komt als een 

verwoesting, uw ondergang eraan komt als een wervelwind, wanneer 

benauwdheid en nood over u komen. Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal 

niet antwoorden. Zij zullen mij ernstig zoeken, maar zullen Mij niet vinden, 

omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des HEEREN niet hebben 

verkozen. Zij hebben Mijn raad niet gewild, al Mijn bestraffingen hebben zij 

verworpen. Zij zullen van de vruchten van hun weg eten, en verzadigd worden 

van hun eigen opvattingen, want de afvalligheid van de onverstandigen zal hen 

doden en de zorgeloze rust van de dwazen zal hen ombrengen. Maar wie naar 

Mij luistert, zal veilig wonen, hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Jesaja (8: 13 - 9: 6) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 8: 13 - 9: 6 

De HEERE van de legermachten, Hem moet u heilig achten; Hij is uw vrees en 

Hij is uw verschrikking. Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des 

aanstoots, en tot een rots waarover men struikelt voor de beide huizen van 

Israël, tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem. Velen onder 

hen zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen 
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worden. Bind het getuigenis toe! Verzegel de wet onder Mijn leerlingen! Ik zal 

de HEERE verwachten, Die Zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jakob; 

op Hem zal ik hopen. Zie, ik en de kinderen die de HEERE mij gegeven heeft, 

dienen tot tekenen en wonderen in Israël, afkomstig van de HEERE van de 

legermachten, Die op de berg Sion woont. Wanneer zij dan tegen u zeggen: 

Raadpleeg de geesten van doden, en waarzeggers met hun gelispel en geprevel 

– zeg dan: Moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levenden 

de doden raadplegen? Terug naar de wet en het getuigenis! Als zij niet 

overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn. Men zal 

er terneergedrukt en hongerig rondtrekken. Wanneer het gebeurt dat men 

hongerlijdt, zal men uitbarsten in woede, en zijn koning en zijn God vervloeken. 

Of men de blik nu naar boven richt, of naar de aarde kijkt, zie, er zal 

benauwdheid en duisternis zijn, angstaanjagende donkerheid. En men zal 

voortgedreven worden, het donker in. Voorzeker, er zal geen donkerheid 

blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals Hij in vroeger tijd 

minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van 

Naftali, zo zal Hij in later tijd eer bewijzen aan de Weg van de zee, de overkant 

van de Jordaan, het Galilea waar de heidenvolken wonen. Het volk dat in 

duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de 

schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk 

gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor Uw 

aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt 

wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun 

schouders, en de knuppel van hun slavendrijver hebt U verbroken als eens op 

Midiansdag. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, 

gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een Kind 

is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn 

schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, 

Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan 

de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, 

om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van 

nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal 

dit doen. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (19: 11 – 28) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 32: 1, 2 

Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. 

Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 19: 11 – 28 

Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak Hij een gelijkenis uit, die Hij eraan 

toevoegde omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het Koninkrijk 

van God onmiddellijk zou aanbreken. Hij zei dan: Een zeker mens van hoge 

geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te 

nemen en daarna terug te keren. En hij riep zijn tien slaven, gaf hun tien 

ponden en zei tegen hen: Doe daarmee zaken totdat ik terugkom. En zijn 

burgers haatten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen: Wij 

willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. En het gebeurde, toen hij 

teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen, dat hij 

zei dat men die slaven aan wie hij het geld gegeven had, bij hem zou roepen om 

te weten wat ieder met het zakendoen aan winst had gemaakt. Toen verscheen 

de eerste en zei: Heer, uw pond heeft tien ponden winst opgeleverd. En hij zei 

tegen hem: Goed gedaan, goede slaaf! Wees, omdat u in het minste trouw bent 

geweest, machthebber over tien steden. Toen kwam de tweede en zei: Heer, uw 

pond heeft vijf ponden opgeleverd. En hij zei ook tegen hem: En u, wees 

machthebber over vijf steden. En een ander kwam en zei: Heer, zie uw pond, 

dat ik had weggelegd in een zweetdoek. Want ik was bevreesd voor u, omdat u 

een streng mens bent. U neemt wat u niet uitgezet hebt en u maait wat u niet 

gezaaid hebt. Maar hij zei tegen hem: Uit uw eigen mond zal ik u oordelen, 

slechte slaaf. U wist dat ik een streng mens ben en dat ik neem wat ik niet 

uitgezet heb, en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u mijn geld dan 

niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou ik het ook bij mijn komst met 

rente hebben kunnen opeisen. En hij zei tegen hen die bij hem stonden: Neem 

dat pond van hem af en geef het aan hem die de tien ponden heeft. Zij zeiden 

dan tegen hem: Heer, hij heeft al tien ponden. Want ik zeg u dat aan eenieder 
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die heeft, gegeven zal worden. Maar van hem die niet heeft, zal ook afgenomen 

worden wat hij heeft. Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning 

over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood. Nadat Jezus 

dit gezegd had, reisde Hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 5: 9 – 6: 5 

Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. 

Echter, niet in het algemeen met de ontuchtplegers van deze wereld, of met de 

hebzuchtigen, of rovers, of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld 

moeten gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met 

iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een 

hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een 

rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Het is toch niet aan mij om hen die 

buiten zijn te oordelen? Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn? 

Maar hen die buiten zijn, oordeelt God. En doe de kwaaddoener uit uw midden 

weg. Durft iemand van u, die een geschil heeft met een ander, zijn recht te 

zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Weet u niet dat de 

heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, 

zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u 

niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? 

Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de 

gemeente niet in aanzien zijn. Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u 

niemand die wijs is, zelfs niet één, die in staat zou zijn een oordeel te vellen in 

een geschil tussen zijn broeders?  
De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 1: 3 – 12 

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, 

overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot 

een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een 

onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen 

bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door 

het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de 

laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het 

nodig is bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw 

geloof die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur 

beproefd wordt mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de 

openbaring van Jezus Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem 

toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een 

onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, 

namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten, 

die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en 

gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, 

Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus 

komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat 

zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door 

hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit 

de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 17: 10 – 14 

En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg naar Berea. Die 

gingen, toen zij daar gekomen waren, naar de synagoge van de Joden. En dezen 

waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het 

Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om 

te zien of die dingen zo waren. Velen dan van hen geloofden, en van de 

aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. Maar toen de Joden 

van Thessalonica te weten gekomen waren dat het Woord van God door Paulus 

ook in Berea verkondigd werd, kwamen zij ook daar de menigten in verwarring 

brengen. Maar de broeders stuurden Paulus toen meteen weg, in de richting 

van de zee; maar Silas en Timotheüs bleven daar achter. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (11: 33 – 36) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 32: 5 

Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: 

Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf mijn zonde. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 11: 33 – 36 

Niemand die een lamp aansteekt, zet die in het verborgene, en ook niet onder 

de korenmaat, maar op de standaard, opdat zij die binnenkomen, het licht 

kunnen zien. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog oprecht 

is, is ook heel uw lichaam verlicht; maar als het kwaadaardig is, is ook heel uw 
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lichaam duister. Zie er dus op toe, dat het licht dat in u is, geen duisternis is. 

Als dus uw lichaam helemaal licht is, en geen enkel deel ervan duister is, zal het 

net zo geheel licht zijn als wanneer de lamp het met zijn schijnsel verlicht.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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DinsDAG VAN DE 3e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Spreuken (2: 1 – 15) 
 

Een lezing uit uit het boek van Spreuken, de wijze van Salomo, zijn heilige 

zegen zij met ons, Amen. 
 

Spr 2: 1 – 15 

Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn geboden bij je opbergt, om 

je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, 

als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als 

zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vreze des HEEREN 

begrijpen, de kennis van God vinden. De HEERE geeft immers wijsheid, uit 

Zijn mond komen kennis en inzicht. Hij houdt voor de oprechten wijsheid 

gereed, Hij is een Schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan, opdat zij 

de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van Zijn 

gunstelingen. Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen, en billijkheid, op elk 

goed spoor. Ja, in je hart zal wijsheid komen en kennis zal aangenaam zijn voor 

je ziel. Bedachtzaamheid zal over jou waken, inzicht zal je beschermen, om je 

te redden van de verkeerde weg, van de man die verderfelijke dingen spreekt, 

van hen die de rechte paden verlaten om op de wegen van de duisternis te gaan, 

van hen die zich verblijden in kwaad te doen, zich verheugen in verderfelijk 

kwaad, van wie de paden slinks zijn, die afwijken in hun sporen.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Jesaja (10: 12 – 21) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 10: 12 – 20 

Het zal gebeuren, zodra de Heere heel Zijn werk op de berg Sion en in 

Jeruzalem voltooid heeft, dat Ik de vrucht van de trots van de koning van 

Assyrië en de glans van zijn hooghartige oogopslag zal vergelden. Want hij zegt: 

Door de kracht van mijn hand heb ik dit gedaan, en door mijn wijsheid, want 

ik ben verstandig. Ik heb de grenzen tussen de volken weggenomen, hun 

voorraden uitgeplunderd, en als een machtige de hooggezetenen neergehaald. 

Mijn hand vond, als was het een vogelnest, het vermogen van de volken. En 

zoals men verlaten eieren bijeenraapt, raapte ík de hele wereld bijeen. Niemand 
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was er die zijn vleugel verroerde, die zijn snavel opende of die ook maar piepte. 

Zou een bijl zich beroemen tegen wie ermee hakt, of een zaag zich verheffen 

tegen wie hem trekt? Alsof een staf regeert over wie hem hanteert, alsof een 

stok opheft wie geen stuk hout is. Daarom zal de Heere, de HEERE van de 

legermachten, zijn welgedane vorsten doen uitteren. Onder zijn rijkdom zal Hij 

een brand laten woeden, als een brand van verzengend vuur. Want het Licht 

van Israël zal worden tot een vuur, zijn Heilige tot een vlam, en die zal zijn 

distels en zijn doornen verbranden en verteren, in één dag. Hij zal ook de luister 

van zijn wouden en zijn vruchtbare velden vernietigen met alles wat daar leeft. 

En hij zal zijn als een wegkwijnende zieke. En de rest van de bomen in zijn bos 

zal te tellen zijn, een jongen zou het aantal kunnen opschrijven. Op die dag zal 

het gebeuren dat de rest van Israël en wie van het huis van Jakob ontkomen 

zijn, niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft, maar zij zullen 

steunen op de HEERE, de Heilige van Israël, in trouw. Die rest zal terugkeren, 

de rest van Jakob, naar de sterke God. Die rest zal terugkeren, de rest van 

Jakob, naar de sterke God. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (12: 54 – 59) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 32: 10 

De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de HEERE vertrouwt, hem zal 

de goedertierenheid omringen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 12: 54 – 59 

En Hij zei ook tegen de menigte: Wanneer u een wolk ziet opkomen vanuit het 

westen, zegt u meteen: Er komt regen. En zo gebeurt het. En als er een 

zuidenwind waait, zegt u: Er komt hitte. En het gebeurt. Huichelaars, de 

aanblik van de aarde en van de hemel weet u te duiden. Hoe kan het dan dat u 

deze tijd niet weet te duiden? En waarom oordeelt u ook zelf niet wat 

rechtvaardig is? Want als u met uw tegenpartij naar de overheid gaat, doe dan 
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onderweg moeite om van hem verlost te worden, opdat hij u misschien niet 

voor de rechter sleept en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en de 

gerechtsdienaar u in de gevangenis werpt. Ik zeg u: U zult daar beslist niet 

uitkomen, voordat u ook het laatste penninkje hebt betaald. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 4: 1 – 8 

Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft 

verkregen heeft? Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij 

iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de Schrift? En 

Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu 

die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men 

hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de 

goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals 

ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent, zonder 

werken: Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de 

zonden bedekt zijn, welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet 

toerekent.   De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 2: 1 – 11 

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als 

iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus 

Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet 

alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En hierdoor 

weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. 

Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en 

in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is 
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werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in 

Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij 

gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, 

dat u vanaf het begin hebt gehad; dit oude gebod is het woord dat u vanaf het 

begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in Hem en 

in u, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt 

dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie 

zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet 

struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de 

duisternis, en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen 

verblind heeft. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 27: 9 – 12 

En, omdat er veel tijd verlopen was en het varen nu gevaarlijk werd, omdat de 

vastentijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen en zei tegen hen: 

Mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade, niet 

alleen voor de lading en het schip, maar ook voor ons leven. Maar de hoofdman 

vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat door Paulus gezegd werd. 

En omdat de haven ongeschikt was om te overwinteren, vonden de meesten het 

raadzaam ook vandaar weg te varen: misschien konden zij in Fenix komen om 

te overwinteren, een haven op Kreta, die zowel op het zuidwesten als op het 

noordwesten uitziet. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (8: 31 – 39) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 32: 1, 2, 3 

Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is, en 

in wiens geest geen bedrog is, Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 8: 31 – 39 

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, 

bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid 

zal u vrijmaken. Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn 

nooit slaaf van iemand geweest; hoe kunt U dan zeggen: U zult vrij worden? 

Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, 

is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft 

er eeuwig. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet 

dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert Mij te doden, omdat Mijn 

woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; 

u doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tegen 

Hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: Als u Abrahams kinderen 

was, zou u de werken van Abraham doen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

 

$$$ 
 

 

 

G. Vasten Hoofdindex 
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WoensDAG VAN DE 3e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Exodus (4: 19 – 6: 12) 
 

Een lezing uit Exodus van Mozes de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, 

Amen. 
 

Ex0 4: 19 – 6: 12 

Ook zei de HEERE tegen Mozes in Midian: Ga, keer terug naar Egypte, want al 

de mannen die u naar het leven stonden, zijn gestorven. Toen nam Mozes zijn 

vrouw en zijn zonen, liet hen op een ezel rijden en keerde terug naar het land 

Egypte. En Mozes nam de staf van God in zijn hand. De HEERE zei tegen 

Mozes: Nu u naar Egypte gaat terugkeren, zie erop toe dat u al de wonderen 

waartoe Ik u in staat gesteld heb, vóór de farao doet. Ikzelf echter zal zijn hart 

verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Dan moet u tegen de farao 

zeggen: Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël. Daarom 

zeg Ik tegen u: Laat Mijn zoon gaan, zodat hij Mij kan dienen. Maar u hebt 

geweigerd hem te laten gaan, zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En 

het gebeurde onderweg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam en hem 

wilde doden. Toen nam Zippora een vuurstenen mes en besneed de voorhuid 

van haar zoon. Zij wierp die voor Mozes' voeten en zei: Werkelijk, je bent voor 

mij een bloedbruidegom. Toen liet Hij hem met rust. Vanwege de 

besnijdenissen zei zij toen: Bloedbruidegom. De HEERE zei tegen Aäron: Ga 

Mozes tegemoet in de woestijn. En hij ging en ontmoette hem bij de berg van 

God en kuste hem. Mozes vertelde Aäron al de woorden van de HEERE, Die 

hem gezonden had, en al de tekenen die Hij hem opgedragen had. Toen ging 

Mozes op weg, met Aäron, en zij verzamelden alle oudsten van de Israëlieten. 

Aäron sprak al de woorden die de HEERE tot Mozes gesproken had, en deed 

de tekenen voor de ogen van het volk. Het volk nu geloofde. Toen zij hoorden 

dat de HEERE naar de Israëlieten omgezien had en dat Hij hun onderdrukking 

gezien had, knielden zij en bogen zij zich neer. Daarna kwamen Mozes en Aäron 

en zeiden tegen de farao: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Laat Mijn volk 

gaan om voor Mij een feest te vieren in de woestijn. Maar de farao zei: Wie is 

de HEERE, naar Wiens stem ik zou moeten luisteren door Israël te laten gaan? 

Ik ken de HEERE niet en ik zal Israël ook niet laten gaan. Toen zeiden zij: De 

God van de Hebreeën is naar ons toe gekomen. Laat ons toch drie dagreizen 

ver de woestijn ingaan, zodat wij de HEERE, onze God, offers kunnen brengen; 

anders zal Hij ons treffen met de pest of met het zwaard. Toen zei de koning 
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van Egypte tegen hen: Waarom, Mozes en Aäron, houdt u het volk van zijn werk 

af? Ga naar uw dwangarbeid! Verder zei de farao: Zie, de bevolking van het land 

is nu al zo talrijk, zou u hen dan willen laten rusten van hun dwangarbeid? 

Daarom gaf de farao op diezelfde dag het bevel aan de slavendrijvers onder het 

volk en de voormannen ervan: U mag voortaan geen stro meer aan het volk 

verstrekken om de bakstenen te maken, zoals voorheen. Laten zij zelf maar stro 

gaan verzamelen. En het aantal bakstenen dat zij voorheen maakten, moet u 

hun nu ook weer opleggen. U mag daarvan niets afdoen, want zij zijn lui. 

Daarom roepen zij: Laat ons gaan! Laat ons offers brengen aan onze God! Het 

werk moet zo zwaar op die mannen drukken dat zij dat blijven doen en geen 

aandacht schenken aan leugenachtige woorden. Toen vertrokken de 

slavendrijvers van het volk en de voormannen ervan en zeiden tegen het volk: 

Dit zegt de farao: Ik geef u geen stro meer. Ga zelf en haal voor uzelf stro, waar 

u het ook maar kunt vinden. Van uw werk gaat echter niets af. Toen verspreidde 

het volk zich over heel het land Egypte om stoppels te verzamelen in plaats van 

stro. En de slavendrijvers bleven aandringen: Lever het volle werk, de per dag 

opgelegde hoeveelheid, net zoals toen er stro was. De voormannen van de 

Israëlieten, die de slavendrijvers van de farao over hen aangesteld hadden, 

werden geslagen. Men zei: Waarom hebt u niet, zoals voorheen, met het maken 

van bakstenen het u voorgeschreven aantal klaargekregen, zowel gisteren als 

vandaag? Toen kwamen de voormannen van de Israëlieten en riepen tegen de 

farao: Waarom behandelt u uw dienaren zo? Stro wordt uw dienaren niet 

gegeven, en toch zeggen zij tegen ons: Maak bakstenen! En zie, uw dienaren 

worden geslagen, maar uw volk staat schuldig. Maar hij zei: Lui bent u, lui! 

Daarom zegt u: Laat ons gaan! Laat ons offers brengen aan de HEERE! Nu dan, 

ga aan het werk! Stro wordt u niet gegeven, toch moet u hetzelfde aantal 

bakstenen leveren. Toen zagen de voormannen van de Israëlieten dat het er 

slecht met hen voorstond, omdat men zei: U mag niets afdoen van uw 

bakstenen, van de per dag opgelegde hoeveelheid. Toen zij bij de farao 

weggingen, troffen zij Mozes en Aäron aan, die hen op stonden te wachten. En 

zij zeiden tegen hen: Moge de HEERE op u toezien en moge Hij oordelen, 

omdat u ons in een kwade reuk gebracht hebt bij de farao en bij zijn dienaren, 

door hun een zwaard in handen te geven om ons te doden. Toen keerde Mozes 

terug tot de HEERE en zei: Heere, waarom hebt U dit volk kwaad gedaan? 

Waarom hebt U mij dan gezonden? Ja, vanaf het ogenblik dat ik naar de farao 

gegaan ben om in Uw Naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan en U 

hebt Uw volk helemaal niet gered. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Nu zult u 

zien wat Ik de farao zal aandoen. Voorzeker, door een sterke hand zal hij hen 

laten gaan, ja, door een sterke hand zal hij hen uit zijn land verdrijven. Toen 
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sprak God tot Mozes en zei tegen hem: Ik ben de HEERE. Ik ben aan Abraham, 

Izak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met Mijn Naam HEERE 

ben Ik hun niet bekend geweest. Ook heb Ik Mijn verbond met hen gesloten om 

hun het land Kanaän te geven, het land van hun vreemdelingschap, waarin zij 

als vreemdeling verbleven. Bovendien heb Ik Zelf het gekerm gehoord van de 

Israëlieten, die de Egyptenaren voor zich laten werken, en Ik heb aan Mijn 

verbond gedacht. Zeg daarom tegen de Israëlieten: Ik ben de HEERE. Ik zal u 

uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit 

hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware 

strafgerichten. Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn. Dan 

zult u weten dat Ik de HEERE, uw God, ben, Die u uitleidt vanonder de 

dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u brengen in het land waarvoor Ik 

Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan Abraham, Izak en Jakob geven zou. 

Ik zal het u in erfelijk bezit geven, Ik, de HEERE. Zo sprak Mozes tot de 

Israëlieten, maar zij luisterden niet naar Mozes door hun moedeloosheid en de 

harde slavenarbeid. Verder sprak de HEERE tot Mozes: Ga en spreek tot de 

farao, de koning van Egypte, dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten gaan. 

Maar Mozes sprak voor het aangezicht van de HEERE: Zie, de Israëlieten 

hebben niet naar mij geluisterd; hoe zou de farao dan wel naar mij luisteren? 

Bovendien ben ik niet welbespraakt. De HEERE sprak echter tot Mozes en tot 

Aäron en gebood hun naar de Israëlieten en naar de farao, de koning van 

Egypte, te gaan, om de Israëlieten uit het land Egypte te leiden.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Joël (2: 21 – 27) 
 

Een lezing uit Joël de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Joël 2: 21 – 27 

Wees niet bevreesd, land, verheug u en wees blij, want de HEERE heeft grote 

dingen gedaan. Wees niet bevreesd, dieren van het veld, want de weiden van 

de woestijn worden groen, de bomen dragen hun vrucht, de wijnstok en de 

vijgenboom geven hun opbrengst. En u, kinderen van Sion, verheug u en wees 

blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. 

Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste 

maand. De dorsvloeren zullen vol koren zijn, de perskuipen stromen over van 

nieuwe wijn en olie. Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge 

sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten, 

Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd. Dan zult u overvloedig en tot 
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verzadiging eten, en de Naam van de HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk 

met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Dan 

zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de HEERE, uw God ben, 

en niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden!  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Jesaja (9: 8 –10: 4) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 9: 8 –10: 4 

En heel dit volk zal het weten, Efraïm en de inwoners van Samaria, die in 

hoogmoed en in trots zeggen: Bakstenen muren zijn gevallen, maar wij zullen 

ze weer opbouwen met gehouwen stenen. Wilde vijgenbomen zijn geveld, wij 

zullen er ceders voor in de plaats zetten. Want de HEERE zal de tegenstanders 

van Rezin tegen hem opzetten en Hij zal zijn vijanden ophitsen: de Syriërs 

vanuit het oosten en de Filistijnen vanuit het westen, zodat zij Israël verslinden 

met heel hun mond. Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af; nog is Zijn hand 

tegen hen uitgestrekt. Want het volk bekeert zich niet tot Hem Die het slaat, en 

de HEERE van de legermachten zoeken zij niet. Daarom zal de HEERE van 

Israël kop en staart, palmtak en riet, op één dag afsnijden. De oudste en 

aanzienlijke: zij zijn de kop, en de leugen onderwijzende profeet: hij is de staart. 

Want de leiders van dit volk zijn misleiders: wie door hen worden geleid, 

worden in verwarring gebracht. Daarom zal de Heere zich niet verblijden over 

hun jongemannen, en zal Hij Zich niet ontfermen over hun wezen en hun 

weduwen, want zij zijn allen huichelaars en kwaaddoeners en elke mond 

spreekt dwaasheid. Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af; nog is Zijn hand 

tegen hen uitgestrekt. Want de goddeloosheid brandt als vuur, verteert 

doornen en distels, steekt het struikgewas in het woud aan, en ze gaan op in 

een wolk van rook. Door de verbolgenheid van de HEERE van de legermachten 

zal het land zwartgeblakerd worden en het volk zal als voedsel worden voor het 

vuur. De een zal de ander niet sparen. Hapt men naar rechts, toch lijdt men 

honger; eet men naar links, toch wordt men niet verzadigd. Eenieder zal het 

vlees van zijn eigen arm eten: Manasse van Efraïm, Efraïm van Manasse; en die 

samen zijn tegen Juda. Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af; nog is Zijn hand 

tegen hen uitgestrekt. Wee hun die verordeningen van onrecht instellen, en de 

schrijvers die onheil voorschrijven om de armen van hun recht weg te duwen, 

en de ellendigen van Mijn volk van het recht te beroven, zodat weduwen hun 

buit worden, en zij wezen uitplunderen. Maar wat zult u doen op de dag van de 
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vergelding, bij de verwoesting die er vanuit de verte aankomt? Naar wie zult u 

vluchten om hulp en waar zult u uw rijkdom laten? Er blijft niets over dan zich 

onder de gevangenen neer te bukken en onder de gedoden te vallen! Bij dit alles 

keert Zijn toorn zich niet af; nog is Zijn hand tegen hen uitgestrekt.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Job (12: 1 –14: 22) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 12: 1 –14: 22 

Job antwoordde echter en zei: Werkelijk waar, jullie zijn het volk met wie de 

wijsheid zal sterven! Ik heb ook een hart net als jullie, ik zwicht niet voor jullie; 

wie weet zulke dingen niet? Ik ben iemand, belachelijk voor zijn vriend, maar 

roepend tot God, Die hem verhoren zal; de rechtvaardige en oprechte wordt 

belachelijk gemaakt. Wie verdrukt wordt, verdient verachting, is de gedachte 

van de zorgeloze; hij staat op het punt met zijn voet te struikelen. De tenten van 

de verwoesters hebben rust; wie God tergen, zijn volkomen veilig door wat God 

met Zijn hand toebedeelt. Maar vraag toch de dieren, en zij zullen je 

onderwijzen, de vogels in de lucht, en zij zullen het je bekendmaken. Of spreek 

tot de aarde, en zij zal je onderwijzen, de vissen in de zee zullen het je vertellen. 

Wie weet van al deze dingen niet, dat de hand van de HEERE dit doet? In Zijn 

hand is de ziel van alles wat leeft, en de geest van al het menselijk vlees. 

Beproeft het oor de woorden niet, zoals het gehemelte voedsel proeft? Is bij de 

oudsten de wijsheid, en bij de lengte van dagen het inzicht? Bij Hem is wijsheid 

en macht; Hij heeft raad en inzicht. Zie, Hij breekt af, en het wordt niet 

herbouwd; Hij sluit iemand op, en er wordt niet opengedaan. Zie, Hij houdt de 

wateren tegen, en zij vallen droog; Hij laat ze gaan, en zij keren de aarde om. 

Bij Hem is kracht en wijsheid; van Hem is degene die dwaalt, en degene die 

doet dwalen. Hij voert raadsheren berooid weg, en rechters maakt Hij 

waanzinnig. De vermaning van koningen maakt Hij ongedaan, en Hij bindt een 

gordel om hun middel. Hij voert priesters berooid weg, en machthebbers stort 

Hij in het verderf. Hij snoert betrouwbare mensen de mond, en het inzicht van 

oude mensen neemt Hij weg. Hij giet verachting uit over edelen, en de gordel 

van machtigen maakt Hij los. Hij openbaart het diepste van de duisternis, en 

de schaduw van de dood brengt Hij in het licht. Hij maakt volken groot, en doet 

ze ondergaan; Hij spreidt volken uit, en leidt ze. Hij neemt het hart van de 

hoofden van een volk op aarde weg, en doet hen ronddwalen in een woestenij, 

waar geen weg is. Zij tasten rond in de duisternis, waar geen licht is; Hij doet 
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hen ronddwalen als een dronkaard. Zie, mijn oog heeft alles gezien, mijn oor 

heeft het gehoord en begrepen. Zoals jullie het weten, weet ík het ook; ik zwicht 

niet voor jullie. Maar ík zal tot de Almachtige spreken, en vind er behagen in 

mij voor God te verdedigen. Maar werkelijk, jullie dekken alles toe met leugens; 

jullie zijn allemaal heelmeesters van niets. Och, zwegen jullie maar helemaal! 

Dat zou jullie tot wijsheid zijn. Luister toch naar mijn verdediging, en sla acht 

op het verweer van mijn lippen. Zouden jullie tegen God onrecht spreken, en 

zouden jullie tegen Hem bedrog spreken? Trekken jullie partij voor Hem? 

Voeren jullie een rechtszaak voor God? Zou het goed zijn, als Hij jullie 

onderzoekt? Willen jullie Hem bedriegen, zoals men een sterveling bedriegt? 

Hij zal jullie zeker straffen als jullie in het geheim partij trekken. Jaagt Zijn 

hoogheid jullie geen angst aan? Overvalt vrees voor Hem jullie niet? Wat jullie 

in herinnering brengen, zijn spreuken van as, jullie verweer is als een verweer 

van leem. Zwijg toch tegenover mij, zodat ik zelf kan spreken, en laat maar over 

mij komen wat komt: waarom ik mijn vlees tussen mijn tanden neem, en mijn 

leven in de waagschaal stel. Zie, al zou Hij mij doden, zou ik niet hopen? Maar 

toch zal ik mijn wegen voor Zijn aangezicht verdedigen. Ook zal Hij mij tot 

verlossing zijn; maar een huichelaar zal niet voor Zijn aangezicht komen. 

Luister aandachtig naar mijn woorden, en laat mijn uiteenzetting in jullie oren 

komen. Zie toch, ik heb de rechtszaak uiteengezet; ik weet dat ík rechtvaardig 

ben. Wie is hij die een rechtszaak met mij voert? Als ik nu zweeg, zou ik de geest 

geven. Alleen, doe twee dingen niet met mij, dan zal ik mij niet voor Uw 

aangezicht verbergen. Doe Uw hand die op mij drukt, ver weg, en laat Uw 

bedreiging mij geen angst meer aanjagen. Roep dan, en ík zal antwoorden; of 

ik zal spreken, en antwoord mij. Hoeveel ongerechtigheden en zonden heb ik? 

Maak mij mijn overtreding en mijn zonde bekend. Waarom verbergt U Uw 

aangezicht, en houdt U mij voor Uw vijand? Wilt U een weggewaaid blad schrik 

aanjagen, en wilt U droge stoppels achtervolgen? Want U schrijft bittere dingen 

tegen mij uit, en U rekent mij de ongerechtigheden van mijn jeugd toe. U legt 

mijn voeten in het blok, en let op al mijn paden; U maakt een teken in mijn 

voetzolen. En dat bij iemand die veroudert als iets dat verrot, als een kleed dat 

de motten opeten. De mens, geboren uit een vrouw, is kort van dagen en 

verzadigd van onrust. Als een bloem komt hij op en hij verwelkt; hij vlucht als 

een schaduw en houdt geen stand. Ja, voor zo iemand doet U Uw ogen open, 

en U brengt mij met U in het gericht. Wie zal een reine geven uit een onreine? 

Niet één. Als zijn dagen vastgesteld zijn, het getal van zijn maanden bij U 

bekend is, en U zijn grenzen bepaald hebt, die hij niet kan overschrijden, wend 

Uw blik dan van hem af, zodat hij rust heeft en als een dagloner van zijn dag 

geniet. Want voor een boom is er, als hij omgehakt wordt, nog hoop dat hij zich 
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weer vernieuwt, en zijn jonge loten niet ophouden uit te lopen. Al wordt zijn 

wortel in de aarde oud, en sterft zijn stronk in het stof, bij het ruiken van water 

zal hij weer uitlopen, en maakt hij weer een twijg, zoals een plant. Maar een 

man sterft en is krachteloos; als een mens de geest geeft, waar is hij dan? Het 

water loopt weg uit een meer, en een rivier verzandt en valt droog. Zo gaat een 

mens liggen, en hij staat niet meer op. Totdat de hemel er niet meer is, zullen 

zij niet ontwaken of opgewekt worden uit hun slaap. Och, verstopte U mij maar 

in het graf, verborg U mij maar totdat Uw toorn zich afkeert; stelde U maar een 

grens voor mij vast en dacht U maar aan mij! Als een man gestorven is, zal hij 

dan weer levend worden? Dan zou ik alle dagen van mijn strijd hopen, totdat 

er voor mij verandering zou komen. U zou roepen, en ík zou U antwoorden, U 

zou verlangen naar het werk van Uw handen. Maar nu telt U mijn voetstappen; 

U bewaart mij niet vanwege mijn zonde. Mijn overtreding is in een buidel 

verzegeld, en U houdt mijn ongerechtigheid bijeen. Zeker, een berg die valt, 

vergaat, en een rots wordt van zijn plaats gehaald. Water vermaalt stenen, het 

stof van de aarde overdekt het gewas, dat vanzelf opkomt; zo doet U de hoop 

van de sterveling vergaan. U overweldigt hem voor altijd, en hij gaat heen; U 

verandert zijn gezicht en stuurt hem weg. Zijn kinderen krijgen aanzien en hij 

weet het niet; of zij worden veracht, en hij let niet op hen. Maar zijn vlees aan 

hem lijdt pijn; en zijn ziel binnen in hem rouwt. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (13: 18 – 22) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 27: 4 

Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag 

in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven. Halleluja. 

 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 13: 18 – 22 

En Hij zei: Waaraan is het Koninkrijk van God gelijk en waarmee zal Ik het 

vergelijken? Het is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn tuin 



Woensdag van de 3E weerk v.d. grote vasten 

 

 

 

922 

zaaide. En het groeide op en werd tot een grote boom en de vogels in de lucht 

maakten een nest in zijn takken. En Hij zei opnieuw: Waarmee zal Ik het 

Koninkrijk van God vergelijken? Het is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam 

en in drie maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was. En Hij trok 

door steden en dorpen heen, terwijl Hij onderwijs gaf en op weg was naar 

Jeruzalem.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan de 

Thessalonicenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

2The 2: 9 - 17 

Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei 

kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de 

ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid 

niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een 

krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen 

veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen 

hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij moeten God altijd voor u 

danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin 

verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. 

Daartoe heeft Hij u geroepen door ons Evangelie om de heerlijkheid van onze 

Heere Jezus Christus te verkrijgen. Sta dan vast, broeders, en houd u aan de 

overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. 

En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft 

liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, 

moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Pet 2: 9 –15 

Dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, 

maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft 

te worden. In het bijzonder echter hen die in onreine begeerte het vlees 

achternalopen en het gezag verachten; die roekeloos zijn, eigenzinnig en er niet 

voor terugschrikken om al wat eer toekomt, te lasteren, terwijl de engelen, die 

in sterkte en kracht hun meerdere zijn, geen aanklacht wegens godslastering 

tegen hen indienen bij de Heere. Maar deze mensen lasteren wat zij niet 

kennen, als redeloze dieren, geboren met een natuur om gevangen te worden 

en te gronde te gaan. Zij zullen in hun verdorvenheid ten verderve gaan, en zij 
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die een zwelgpartij overdag als een genot beschouwen, zullen het loon van de 

ongerechtigheid ontvangen; schandvlekken en smetten zijn het, die zwelgen in 

hun bedriegerijen, als zij met u de maaltijd gebruiken. Hun ogen zijn vol 

overspel en zondigen onophoudelijk; zij verlokken onstandvastige mensen en 

hebben hun hart geoefend in hebzucht; kinderen van de vervloeking zijn het. 

Zij hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald en volgen de weg van 

Bileam, de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid liefhad. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 28: 7 – 11 

En hier, op ongeveer dezelfde plaats, had de voornaamste van het eiland, van 

wie de naam Publius was, een landgoed. Hij ontving ons en bood ons 

vriendelijk drie dagen onderdak. En het gebeurde dat de vader van Publius, 

door koorts en buikloop bevangen, op bed lag. Paulus ging naar hem toe, en 

nadat hij gebeden had, legde hij hem de handen op en maakte hem gezond. 

Toen dit nu gebeurd was, kwamen ook de anderen op het eiland die ziekten 

hadden, naar hem toe en zij werden genezen. Ook vereerden zij ons met veel 

eerbewijzen, en toen wij weg zouden varen, verschaften zij ons wat nodig was. 

En na drie maanden voeren wij weg in een schip. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen.  
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (4: 1 – 13) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 27: 7, 8 

Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep; wees mij genadig en antwoord mij. Mijn 

hart zegt tegen U. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 4: 1 – 13 

Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de 

Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de 

duivel. En Hij at niets in die dagen en ten slotte, toen die voorbij waren, kreeg 

Hij honger. En de duivel zei tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen 

deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem: Er staat 

geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord 

van God. En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet Hem in een 

ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen Hem: 

Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die 

is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; dus, als U mij zult 

aanbidden, zal het allemaal van U zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen 

hem: Ga weg van Mij, satan, want er staat geschreven: U zult de Heere, uw God, 

aanbidden en Hem alleen dienen. En hij bracht Hem naar Jeruzalem en zette 

Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de 

Zoon van God bent, werp U dan vanhier naar beneden, want er staat 

geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven om U te bewaren, en dat 

zij U op de handen dragen zullen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen 

stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Er is gezegd: U zult de Heere, 

uw God, niet verzoeken. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, 

verliet hij Hem tot een bepaalde tijd. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

$$$ 
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DonderDAG VAN DE 3e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Spreuken (2: 16 – 3: 4) 
 

Een lezing uit uit het boek van Spreuken, de wijze van Salomo, zijn heilige 

zegen zij met ons, Amen. 
 

Spr 2: 16 – 3: 4 

Om je te redden van de vreemde vrouw, de onbekende die met haar woorden 

vleit, die de leidsman van haar jeugd verlaat, en het verbond van haar God 

vergeet. Haar huis helt immers over naar de dood, en haar sporen naar de 

gestorvenen. Allen die bij haar komen, zullen niet terugkomen en de paden van 

de levenden niet bereiken. Opdat je zult gaan op de weg van wie goed zijn, en 

je de paden van de rechtvaardigen in acht zult nemen. De vromen zullen 

immers de aarde bewonen, en de oprechten zullen erop overblijven. De 

goddelozen echter zullen van de aarde uitgeroeid worden, trouwelozen zullen 

ervan weggerukt worden. Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je 

hart mijn geboden in acht nemen, want lengte van dagen en jaren van leven en 

vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Mogen goedertierenheid en trouw jou 

niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart, vind gunst en 

goed verstand in de ogen van God en mens.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Jesaja (11: 10 –12: 2) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 11: 10 –12: 2 

Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de 

volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk 

zijn. En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, 

met Zijn hand de rest van Zijn volk zal verwerven, die overgebleven zal zijn in 

Assyrië en Egypte, in Pathros, Cusj, Elam, en in Sinear, Hamath en op de 

eilanden in de zee. Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en 

Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en zij die vanuit Juda overal 

verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. Dan zal de 

afgunst van Efraïm verdwijnen, en wie Juda in het nauw drijven, zullen 

uitgeroeid worden. Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda, en Juda zal 
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Efraïm niet meer in het nauw drijven. Zij zullen op de schouder van de 

Filistijnen neerstrijken in het westen, samen zullen zij de mensen van het 

oosten uitplunderen. Zij zullen hun hand uitstrekken tegen Edom en Moab, en 

de Ammonieten zullen hun gehoorzaam zijn. Dan zal de HEERE de inham van 

de zee van Egypte met de ban slaan, en Hij zal Zijn hand opheffen tegen de 

rivier de Eufraat door Zijn sterke wind. Hij zal haar uiteenslaan in zeven 

stromen, en maken dat men er met zijn schoenen doorheen kan gaan. Er zal 

een gebaande weg zijn voor de rest van Zijn volk, die overgebleven zal zijn in 

Assyrië, zoals het met Israël gebeurde op de dag dat het wegtrok uit het land 

Egypte. Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij 

geweest bent, maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij. Zie, God is mijn heil, 

ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de 

HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (20: 20 – 26) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 9: 12 - 13 

Zing psalmen voor de HEERE, Die te Sion woont, verkondig onder de volken 

Zijn daden. Want Hij eist vergelding voor vergoten bloed, Hij denkt daaraan. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 20: 20 – 26 

En zij hielden Hem nauwlettend in het oog en stuurden spionnen die zich 

voordeden alsof zij rechtvaardig waren, met de bedoeling Hem op een woord 

te vangen en Hem dan over te leveren aan de overheid en aan de macht van de 

stadhouder. En zij stelden Hem een vraag en zeiden: Meester, wij weten dat U 

juist spreekt en onderwijs geeft en niemand naar de ogen ziet, maar de weg van 

God naar waarheid onderwijst. Is het ons geoorloofd de keizer belasting te 

betalen of niet? En Hij merkte hun sluwheid en zei tegen hen: Waarom verzoekt 

u Mij? Laat Mij een penning zien. Van wie is het beeld en opschrift? Zij 
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antwoordden en zeiden: Van de keizer. En Hij zei tegen hen: Geef dan aan de 

keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Zij nu konden Hem 

tegenover het volk op Zijn woord niet vangen en zij verwonderden zich over 

Zijn antwoord en zwegen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 4: 6 – 11 

Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent, 

zonder werken: Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van 

wie de zonden bedekt zijn, welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet 

toerekent. Geldt deze zaligspreking nu alleen voor besneden mensen of ook 

voor onbesneden mensen? Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof 

gerekend is tot gerechtigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij 

besneden was of als een onbesnedene? Niet als besnedene, maar als 

onbesnedene! En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel 

van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was, 

opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel zij onbesneden zijn, 

opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. 
De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 4: 1 – 10 

Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit 

voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U 

verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen 

te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u 

krijgt niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u 

verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige 
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mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld 

vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt 

als vijand van God aangemerkt. Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: De 

Geest, Die in ons woont, verlangt Die vurig naar afgunst? Hij echter geeft des 

te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de 

hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. Onderwerp u dan aan 

God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, 

en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, 

dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen 

veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor 

de Heere, en Hij zal u verhogen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 28: 1 – 6 

En toen zij ontkomen waren, kwamen zij te weten dat het eiland Malta heette. 

En de inlandse bevolking bewees ons buitengewone menslievendheid, want zij 

staken een vuur aan en haalden ons er allen bij, vanwege de regen die was gaan 

vallen, en vanwege de koude. En toen Paulus een bos takken bijeengeraapt en 

op het vuur gelegd had, kwam er door de hitte een adder uit en die beet zich 

vast in zijn hand. En toen de inlandse bevolking het beest aan zijn hand zag 

hangen, zeiden zij tegen elkaar: Deze man is vast en zeker een moordenaar, die 

de wraakgodin niet wilde laten leven nadat hij uit de zee ontkomen was. Hij 

schudde het beest echter af in het vuur en leed geen enkel kwaad. En zij 

verwachtten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. Maar toen zij, 

na lang gewacht te hebben, zagen dat er niets ongewoons met hem gebeurde, 

veranderden zij van gedachten en zeiden dat hij een god was.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (12: 44 – 50) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 9: 8, 9 

Maar de HEERE zetelt voor eeuwig, Hij heeft Zijn troon gereedgemaakt voor 

het gericht. Hij Zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 12: 44 – 50 

Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die 

Mij gezonden heeft. En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. Ik ben 

een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de 

duisternis blijft. En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel 

Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om 

de wereld zalig te maken. Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, 

heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat 

zal hem veroordelen op de laatste dag. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, 

maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven 

wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven 

is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

 

$$$ 
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VrijDAG VAN DE 3e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Deuteronomium (9: 7 – 10: 11) 
 

Een lezing uit Deuteronomium van Mozes de Profeet, zijn heilige zegen zij 

met ons, Amen. 
 

Deu 9: 7 – 10: 11 

Houd in gedachten en vergeet niet dat u de HEERE, uw God, zeer toornig hebt 

gemaakt in de woestijn: vanaf de dag dat u uit het land Egypte vertrokken bent, 

totdat u op deze plaats kwam, bent u ongehoorzaam geweest aan de HEERE. 

Bij de Horeb hebt u de HEERE immers zeer toornig gemaakt; de HEERE werd 

zo toornig op u dat Hij u wilde wegvagen. Toen ik de berg opgeklommen was 

om de stenen tafelen, de tafelen van het verbond dat de HEERE met u gesloten 

had, te ontvangen, bleef ik veertig dagen en veertig nachten op de berg. Ik at 

geen brood en dronk geen water. En de HEERE gaf mij de twee stenen tafelen, 

beschreven door de vinger van God; daarop stonden alle woorden die de 

HEERE met u gesproken had op de berg, vanuit het midden van het vuur, op 

de dag dat u daar bijeenkwam. Het gebeurde na verloop van veertig dagen en 

veertig nachten, toen de HEERE mij de twee stenen tafelen, de tafelen van het 

verbond, gaf, dat de HEERE tegen mij zei: Sta op, daal snel vanhier af, want uw 

volk, dat u uit Egypte geleid hebt, handelt verderfelijk. Zij zijn al snel afgeweken 

van de weg die Ik hun geboden had: zij hebben voor zichzelf een gegoten beeld 

gemaakt. Verder sprak de HEERE tot mij: Ik heb dit volk gezien en zie, het is 

een halsstarrig volk. Laat Mij begaan, dan zal Ik hen wegvagen en hun naam 

van onder de hemel uitwissen. Dan zal Ik u tot een volk maken dat nog 

machtiger en talrijker is dan dit. Toen keerde ik mij om en daalde van de berg 

af – de berg brandde van vuur en de twee tafelen van het verbond waren in mijn 

beide handen. Ik keek toe en zie: u had tegen de HEERE, uw God, gezondigd; 

u had voor uzelf een gegoten kalf, gemaakt. U was al snel afgeweken van de weg 

die de HEERE u geboden had! Toen pakte ik de twee tafelen, wierp ze uit mijn 

beide handen weg en brak ze voor uw ogen in stukken. En ik wierp mij neer 

voor het aangezicht van de HEERE, net als de eerste keer, veertig dagen en 

veertig nachten. Ik at geen brood en dronk geen water, vanwege al de zonde die 

u begaan had, door te doen wat slecht is in de ogen van de HEERE om Hem tot 

toorn te verwekken. Want ik was bevreesd vanwege Zijn toorn en grimmigheid: 

de HEERE was zo toornig op u dat Hij u wilde wegvagen. De HEERE verhoorde 

mij echter ook die keer. Ook op Aäron was de HEERE zo toornig dat Hij hem 
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wilde wegvagen; maar ik bad in die tijd ook voor Aäron. Maar ik nam uw zonde, 

het kalf dat u gemaakt had, en verbrandde het met vuur. Ik verbrijzelde het en 

vermaalde het grondig, totdat het tot stof verpulverd was. En het stof ervan 

gooide ik in de beek die van de berg afloopt. Ook bij Tabera, Massa en Kibroth-

Taäva maakte u de HEERE zeer toornig. En toen de HEERE u vanuit Kades-

Barnea op weg zond en zei: Trek op en neem het land dat Ik u gegeven heb in 

bezit, was u het bevel van de HEERE, uw God, ongehoorzaam: u geloofde Hem 

niet en gehoorzaamde Zijn stem niet. U bent ongehoorzaam geweest aan de 

HEERE vanaf de dag dat ik u ken. Ik wierp mij neer voor het aangezicht van de 

HEERE, die veertig dagen en veertig nachten dat ik mij neergeworpen had, 

omdat de HEERE gezegd had dat Hij u zou wegvagen. En ik bad tot de HEERE 

en zei: Heere HEERE, richt Uw volk en Uw eigendom toch niet te gronde, dat 

U door Uw grootheid verlost hebt, dat U met sterke hand uit Egypte hebt geleid. 

Denk aan Uw dienaren, Abraham, Izak en Jakob; schenk geen aandacht aan de 

hardleersheid van dit volk, naar zijn goddeloosheid, en naar zijn zonde; anders 

zal het land waar U ons uit geleid hebt, zeggen: Omdat de HEERE hen niet kon 

brengen in het land waarover Hij tot hen gesproken had, en omdat Hij hen 

haatte, heeft Hij hen uitgeleid, om hen te doden in de woestijn. Zij zijn toch Uw 

volk en Uw eigendom, dat U met Uw grote kracht en met Uw uitgestrekte arm 

hebt uitgeleid! In die tijd zei de HEERE tegen mij: Houw twee stenen tafelen 

voor u uit, net als de eerste, en klim de berg op, naar Mij toe; ook moet u een 

kist van hout voor u maken. En Ik zal op die tafelen de woorden schrijven die 

op de eerste tafelen stonden, die u verbrijzeld hebt; en dan moet u ze in de kist 

leggen. Daarop maakte ik een kist van acaciahout en hieuw twee stenen tafelen 

uit, net als de eerste; en ik klom de berg op met de twee tafelen in mijn hand. 

Toen schreef Hij op de tafelen, overeenkomstig de eerste tekst, de Tien 

Woorden die de HEERE tot u gesproken had op de berg, vanuit het midden van 

het vuur, op de dag dat u daar bijeenkwam; en de HEERE gaf ze aan mij. En ik 

keerde mij om, daalde de berg af en legde de tafelen in de kist die ik gemaakt 

had. Daar zijn ze nog steeds, zoals de HEERE mij geboden had. (Toen braken 

de Israëlieten op uit Beëroth-Bene-Jaäkan naar Mosera. Daar stierf Aäron en 

daar werd hij begraven; en zijn zoon Eleazar diende als priester in zijn plaats. 

Daarvandaan braken zij op naar Gudgod en van Gudgod naar Jotbath, een land 

vol beken.) In die tijd zonderde de HEERE de stam Levi af om de ark van het 

verbond van de HEERE te dragen, om voor het aangezicht van de HEERE te 

staan, om Hem te dienen en om in Zijn Naam te zegenen, tot op deze dag. 

Daarom heeft Levi geen aandeel of erfelijk bezit met zijn broeders; de HEERE 

Zelf is zijn erfelijk bezit, zoals de HEERE, uw God, tot hem gesproken heeft. Ík 

stond dus op de berg, net als de vorige dagen: veertig dagen en veertig nachten. 
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De HEERE verhoorde mij ook deze keer; de HEERE wilde u niet te gronde 

richten. En de HEERE zei tegen mij: Sta op, ga op reis, voor het volk uit, zodat 

zij in het land komen dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, en zij dat 

in bezit nemen.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

1 Samuel (23: 26 –24: 23) 
 

Een lezing uit het 1e boek van Samuel de Profeet, zijn heilige zegen zij met 

ons, Amen. 
 

1Sam 23: 26 –24: 23 

Saul ging aan de ene zijde van de berg en David met zijn mannen aan de andere 

zijde van de berg. Nu gebeurde het terwijl David zich haastte om aan Saul te 

ontkomen en Saul en zijn mannen David en zijn mannen omsingeld hadden om 

hen te grijpen, dat er een bode naar Saul kwam met de boodschap: Haast u en 

kom, want de Filistijnen zijn het land binnengevallen. Toen keerde Saul terug 

van het najagen van David en ging de Filistijnen tegemoet; daarom noemde 

men die plaats Sela-Machlekoth. David trok daarvandaan en bleef in de 

bergvestingen van Engedi. En het gebeurde, nadat Saul was teruggekeerd van 

het achtervolgen van de Filistijnen, dat men hem vertelde: Zie, David is in de 

woestijn van Engedi. Toen nam Saul drieduizend van de beste mannen uit heel 

Israël, en ging op weg om David en zijn mannen te zoeken bij de 

Steenbokrotsen. Hij kwam bij de schaapskooien aan de weg, waar een grot was; 

Saul ging daarin om zijn behoefte te doen. Nu zaten David en zijn mannen aan 

de zijkanten in de grot. Toen zeiden de mannen van David tegen hem: Zie, de 

dag waarvan de HEERE u gezegd heeft: Zie, Ik geef uw vijand in uw hand, en u 

kunt met hem doen zoals het goed is in uw ogen! Toen stond David op en sneed 

stilletjes een punt van Sauls mantel af. En het gebeurde daarna dat het hart van 

David in hem bonsde, omdat hij die punt van de mantel van Saul afgesneden 

had. En hij zei tegen zijn mannen: Moge de HEERE er geen sprake van laten 

zijn dat ik ooit zoiets zou doen bij mijn heer, bij de gezalfde van de HEERE, dat 

ik mijn hand tegen hem uit zou steken, want hij is de gezalfde van de HEERE. 

En David weerhield zijn mannen met deze woorden, en hij liet hun niet toe 

tegen Saul op te staan. En Saul stond op en ging de grot uit, naar de weg. Daarna 

stond David op, ging de grot uit en riep Saul achterna: Mijn heer de koning! 

Toen keek Saul achter zich en David knielde met zijn gezicht ter aarde en boog 

zich neer. En David zei tegen Saul: Waarom luistert u naar de woorden van de 

mensen die zeggen: Zie, David wil u kwaad doen? Zie, deze dag hebben uw ogen 
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gezien dat de HEERE u vandaag in mijn hand gegeven heeft in de grot. Men zei 

dat ik u doden moest, maar ik heb u gespaard, want ik zei: Ik zal mijn hand niet 

uitsteken tegen mijn heer; hij is immers de gezalfde van de HEERE. Zie toch, 

mijn vader, ja zie, een punt van uw mantel in mijn hand! Toen ik namelijk die 

punt van uw mantel afsneed, heb ik u niet gedood. Erken en zie dat er in mijn 

hand geen kwaad of overtreding is, en dat ik tegen u niet gezondigd heb. Toch 

jaagt u op mijn leven om dat weg te nemen. De HEERE zal rechtspreken tussen 

mij en u. De HEERE zal Zich vanwege mij op u wreken, maar mijn hand zal 

niet tegen u zijn. Zoals het oude spreekwoord zegt: Uit de goddelozen komt 

goddeloosheid voort. Mijn hand zal echter niet tegen u zijn. Achter wie is de 

koning van Israël aan getrokken? Achter wie jaagt u aan? Achter een dode 

hond, achter een enkele vlo? De HEERE zal Rechter zijn en oordelen tussen mij 

en u. Hij zal toezien en het voor mij opnemen, en mij recht doen en bevrijden 

uit uw hand. En het gebeurde, toen David geëindigd had deze woorden tot Saul 

te spreken, dat Saul zei: Is dit jouw stem, mijn zoon David? En Saul begon luid 

te huilen. Hij zei tegen David: Jij bent rechtvaardiger dan ik, want jij bent goed 

voor mij geweest, en ik ben slecht voor jou geweest. Je hebt vandaag verteld dat 

je mij goed gedaan hebt; want de HEERE had mij in jouw hand overgeleverd, 

maar je hebt mij niet gedood. En wanneer iemand zijn vijand vindt, laat hij hem 

dan ongehinderd gaan? Moge de HEERE jou belonen voor het goede dat je mij 

vandaag gedaan hebt. En nu, zie, ik weet dat jij zeker koning zult worden en dat 

het koninkrijk van Israël in jouw hand zal standhouden. Zweer mij dan nu bij 

de HEERE dat jij mijn nageslacht na mij niet zult uitroeien en mijn naam niet 

weg zult vagen van het huis van mijn vader. Toen zwoer David dat aan Saul; en 

Saul ging naar zijn huis, maar David en zijn mannen gingen naar de vesting.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Jesaja (13: 2 – 13) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 13: 2 – 13 

Hef op een kale berg een banier omhoog, verhef uw stem tegen hen, wenk met 

de hand, zodat zij binnentrekken door de poorten van de edelen. Ík heb 

opdracht gegeven aan Mijn geheiligden; ook heb Ik Mijn helden opgeroepen 

om Mijn toorn uit te voeren – zij die uitgelaten zijn over Mijn majesteit. Hoor, 

rumoer op de bergen, als van veel volk. Hoor, gedruis van koninkrijken, van 

verzamelde heidenvolken; de HEERE van de legermachten monstert de 

krijgsmacht. Zij komen eraan, uit een ver land, van het einde van de hemel: de 



Vrijdag van de 3E weerk v.d. grote vasten 

 

 

 

935 

HEERE en de instrumenten van Zijn gramschap, om heel het land te gronde te 

richten. Weeklaag, want de dag van de HEERE is nabij; als een verwoesting van 

de Almachtige komt hij. Daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van 

stervelingen zal wegsmelten. En zij zullen verschrikt worden, smarten en 

weeën zullen hen aangrijpen, zij zullen ineenkrimpen als een barende vrouw. 

Verbijsterd zullen zij elkaar aanstaren, hun gezichten zullen vlammen. Zie, de 

dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende 

toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te 

vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet 

laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan 

zal haar licht niet laten schijnen. Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, en 

de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen 

ophouden, en de hooghartigheid van de geweldplegers zal Ik vernederen. Ik zal 

stervelingen schaarser maken dan zuiver goud en mensen zeldzamer dan het 

fijne goud van Ofir. Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, en de aarde zal 

lostrillen van haar plaats om de verbolgenheid van de HEERE van de 

legermachten, en om de dag van Zijn brandende toorn.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Job (15: 1 – 35) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 15: 1 – 35 

Toen antwoordde Elifaz, de Temaniet, en zei: Zal een wijze antwoorden met 
wetenschap die als wind is? Zal hij zijn buik vullen met oostenwind? Bestraft 
hij met woorden die nutteloos zijn, en met uitspraken waarvan hij geen 
voordeel heeft? Ja, jíj doet de vreze Gods teniet, en neemt het gebed voor het 
aangezicht van God weg. Want je eigen mond geeft je ongerechtigheid te 
kennen, je hebt de tong van de sluwen gekozen. Je eigen mond verklaart je 
schuldig, en niet ik; je lippen getuigen tegen je. Ben jij de eerste mens die 
geboren werd? Ben jij vóór de heuvels voortgebracht? Heb jij geluisterd in de 
verborgen raad van God? En heb jij de wijsheid naar je toe getrokken? Wat weet 
jij dat wij niet weten? Wat begrijp jij dat bij ons ontbreekt? Onder ons is ook 
een grijsaard en een stokoude, ouder van dagen dan jouw vader. Zijn de 
vertroostingen van God te klein voor je, of woorden in zachtheid met je 
gesproken? Waarom voert je hart je zo mee, en waarom flikkeren je ogen, dat 
je je geest tegen God keert en zulke woorden uit je mond laat gaan? Wat is de 
sterveling dat hij zuiver zou zijn, en dat hij, geboren uit een vrouw, rechtvaardig 
zou zijn? Zie, zelfs op Zijn heiligen vertrouwt Hij niet, en zelfs de hemel is niet 
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zuiver in Zijn ogen. Hoeveel te meer is dan een man afschuwelijk en verdorven 
die het onrecht indrinkt als water! Ik zal het je te kennen geven, luister naar 
mij; wat ik gezien heb, zal ik vertellen, wat de wijzen bekendgemaakt hebben, 
en wat men voor hun vaderen niet verborgen heeft. Aan hen alleen was het land 
gegeven, en geen vreemde ging door hun midden. Alle dagen doet de goddeloze 
zichzelf verdriet aan; en voor de geweldpleger is een klein aantal jaren 
weggelegd. Het geluid van angstaanjagende dingen klinkt in zijn oren; zelfs 
tijdens de vrede komt de verwoester naar hem toe. Hij verwacht niet dat hij 
terugkeert uit de duisternis, omdat er met een zwaard op hem geloerd wordt. 
Hij zwerft rond om brood. Waar is het? Hij weet dat een dag van duisternis 
voor hem ophanden is. Benauwdheid en angst overvallen hem; ze overweldigen 
hem als een koning die klaar is voor de strijd. Ja, hij strekt zijn hand tegen God 
uit, en hij verheft zich tegen de Almachtige. Hij rent op Hem af met opgeheven 
nek, met de dikke knoppen van zijn schilden vooruit. Want hij heeft zijn gezicht 
bedekt met zijn vet, en hij heeft een vetlaag op zijn lendenen gedaan. Hij 
bewoont verwoeste steden, huizen waarin niemand meer woont, bestemd om 
een puinhoop te worden. Hij zal niet rijk worden, zijn vermogen houdt geen 
stand, en hun bezit breidt zich niet uit over de aarde. Hij kan de duisternis niet 
ontwijken, een vlam verdroogt zijn jonge loot; hij gaat weg door de adem van 
Gods mond. Laat hij niet vertrouwen op iets wat nutteloos is, waardoor hij 
misleid wordt; want iets nutteloos zal hij als vergelding krijgen. Terwijl het zijn 
sterfdag nog niet is, zal die vervuld worden, en zijn palmtak zal niet groen 
worden. Hij zal zijn onrijpe druiven afstoten als een wijnstok, en zijn bloesem 
afwerpen als een olijfboom. Ja, de gemeenschap van de huichelaars is 
onvruchtbaar, en het vuur verteert de tenten van hen die geschenken 
aannemen. Zij zijn zwanger van moeite en baren onheil, en hun buik brengt 
bedrog voort. 
Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Jozua van Sirach (2: 1 – 3: 4) 
 

Een lezing uit Jozua Van Sirach de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, 

Amen. 
 

Joz 2: 1 – 3: 4 

Mijn kind, als je de Heer wilt dienen, bereid je dan voor op beproevingen. Houd 

het rechte spoor, wees standvastig en word niet ongeduldig in tijden van 

tegenspoed. Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet los, dan word je aan 

je levenseinde beloond. Aanvaard alles wat je overkomt en wees ook geduldig 

wanneer je wordt vernederd. Want goud wordt in het vuur getoetst, in de oven 

van vernedering test God de mens die hij aanvaardt. -Wanneer je ziek bent of 
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armoede lijdt, vertrouw dan op hem. Geloof in hem, dan zal hij je helpen, 

bewandel rechte wegen en vestig op hem je hoop. Jij die ontzag voor de Heer 

hebt, zie uit naar zijn ontferming en wijk niet af, dan val je niet. Jij die ontzag 

hebt voor de Heer, vertrouw op hem, dan valt je loon je niet uit handen. Jij die 

ontzag hebt voor de Heer, hoop op het goede, op ontferming en eeuwige 

vreugde, -want eeuwige vreugde is het loon dat hij je schenkt. Kijk naar de 

generaties van vroeger: Was er ook maar iemand die op de Heer vertrouwde en 

werd teleurgesteld? Was er ook maar iemand die volhardde in ontzag voor hem 

en niet werd gehoord? Was er ook maar iemand die hem aanriep en 

onopgemerkt bleef? De Heer heeft immers medelijden en ontfermt zich, 

vergeeft zonden en redt in tijden van verdrukking. Wee de laffe harten en de 

slappe handen, de zondaar die twee paden bewandelt. Wee het wankelmoedig 

hart, want het heeft geen vertrouwen; daarom wordt het niet beschermd. Wee 

jullie die niet langer volharden, wat zul je doen als God je opzoekt? Wie ontzag 

heeft voor de Heer verzet zich niet tegen zijn woorden, wie hem bemint volgt 

zijn wegen. Wie ontzag heeft voor de Heer wil hem welgevallig zijn. Wie hem 

bemint leeft volledig vanuit de wet. Wie ontzag heeft voor de Heer houdt zijn 

hart bereid en vernedert zich voor hem. ‘We vallen liever in handen van de Heer 

dan in handen van mensen, want zijn ontferming is zo groot als zijn majesteit.’ 

Kinderen, luister naar wat je vader zegt en handel ernaar, dan zul je worden 

gered. Want de Heer heeft de vader aanzien bij zijn kinderen gegeven en de 

zonen aan het oordeel van hun moeder verplicht. Wie zijn vader eer bewijst 

maakt zijn zonden goed. Wie zijn moeder hoogacht is als iemand die schatten 

verzamelt. Wie zijn vader eer bewijst vindt vreugde in zijn kinderen en wanneer 

hij bidt, wordt hij verhoord.  Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (20: 27 – 38) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 16: 10, 11 

Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige 

ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 

 
Luk 20: 27 – 38 

En sommigen van de Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, 

kwamen naar Hem toe, en vroegen Hem en zeiden: Meester, Mozes heeft ons 

geschreven: Als iemands broer die een vrouw heeft, sterft en deze sterft 

kinderloos, laat dan zijn broer de vrouw nemen en nageslacht voor zijn broer 

verwekken. Er waren nu zeven broers. En de eerste nam een vrouw en stierf 

kinderloos. Toen nam de tweede de vrouw en ook hij stierf kinderloos. Ook de 

derde nam haar en evenzo alle zeven. Zij lieten geen van allen kinderen na en 

zijn gestorven. En ten slotte stierf na allen ook de vrouw. In de opstanding nu, 

van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want die zeven hebben haar tot 

vrouw gehad. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: De kinderen van deze 

wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven, maar zij die het waard geacht 

zijn die toekomstige wereld te verkrijgen, en de opstanding uit de doden, zullen 

niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. Want zij kunnen niet 

meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God, 

omdat zij kinderen van de opstanding zijn. En dat de doden opgewekt zullen 

worden, heeft ook Mozes duidelijk te kennen gegeven bij de doornstruik, toen 

hij de Heere de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob 

noemde. God nu is niet een God van de doden, maar van de levenden, want 

voor Hem leven zij allen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 11: 1 - 8 

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs 

van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed 

getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand 

gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet 

ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer 
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gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit 

heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, 

nadat hij gestorven is. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de 

dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen 

had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God 

behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot 

God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Door 

het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de 

dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot 

redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een 

erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. 

Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om 

weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is 

weggegaan zonder te weten waar hij komen zou.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Judas, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jud 1: 17 – 25 

Maar u, geliefden, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn door de 

apostelen van onze Heere Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben dat er in de 

laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerten 

wandelen. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen, die de 

Geest niet hebben. Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof 

en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de 

barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven. En 

ontferm u over sommigen, en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen 

echter met vrees, en ruk hen uit het vuur. U moet ook haten het onderkleed dat 

door het vlees bevlekt is. Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te 

bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de 

alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en 

macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 23: 6 – 11 

En Paulus, die wist dat het ene deel bestond uit Sadduceeën en het andere uit 

Farizeeën, riep in de Raad: Mannenbroeders, ik ben een Farizeeër en zoon van 

een Farizeeër. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. 

En toen hij dat gezegd had, ontstond er onenigheid tussen de Farizeeën en de 

Sadduceeën, en de menigte raakte verdeeld. De Sadduceeën zeggen namelijk 

dat er geen opstanding is en geen engel of geest, maar de Farizeeën belijden het 

beide. En er ontstond luid geschreeuw en de schriftgeleerden van de partij van 

de Farizeeën stonden op en betoogden fel: Wij vinden geen kwaad in deze man. 

En als er een geest tot hem gesproken heeft, of een engel, laten wij dan niet 

tegen God strijden. En toen er grote onenigheid ontstond, gaf de overste, die 

bevreesd was dat Paulus door hen verscheurd zou worden, bevel dat zijn 

soldaten naar beneden moesten gaan om Paulus uit hun midden weg te rukken 

en naar de kazerne te brengen. En de volgende nacht stond de Heere bij hem 

en zei: Heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van Mijn zaak 

getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (11: 14 - 26) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 16: 1, 2 

Bewaar mij, o God, want ik heb tot U de toevlucht genomen. Ik heb gezegd 

tegen de HEERE: U bent de Heere; mijn goedheid is niet voor U. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
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Luk 11: 14 - 26 

En Hij dreef een demon uit bij iemand, en deze kon niet spreken. En het 

gebeurde dat hij die niet kon spreken, toen de demon uitgevaren was, sprak. 

En de menigte verwonderde zich. Maar sommigen van hen zeiden: Hij drijft de 

demonen uit door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen. Anderen 

verlangden van Hem, om Hem te verzoeken, een teken uit de hemel. Maar Hij 

kende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf 

verdeeld is, wordt verwoest; en een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, valt. Als 

nu ook de satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe kan zijn rijk dan standhouden? 

Want u zegt dat Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf. Als Ik door Beëlzebul 

de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen hen dan uit? Daarom zullen zij 

uw rechters zijn. Maar als Ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan 

is het Koninkrijk van God bij u gekomen. Wanneer een sterke gewapende man 

zijn woning bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. Maar als iemand die sterker is 

dan hij, op hem af komt en hem overwint, neemt hij hem zijn hele 

wapenrusting, waarop hij vertrouwde, af en verdeelt zijn buit. Wie met Mij niet 

is, die is tegen Mij; wie met Mij niet verzamelt, die drijft uiteen. Wanneer de 

onreine geest van de mens uitgegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te 

zoeken. Maar wanneer hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn 

huis, waar ik uit weggegaan ben. En wanneer hij aankomt, vindt hij het geveegd 

en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten mee, die meer 

verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar 

wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
 

G. Vasten Hoofdindex 
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ZaterDAG VAN DE 3e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (10: 17 – 27) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 130: 1, 2 

Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE; Heere, hoor naar mijn stem. Laat Uw 

oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 10: 17 – 27 

En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar Hem 

toe, viel voor Hem op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik 

doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt 

u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. U kent de geboden: 

U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult niet stelen; u zult geen 

vals getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer uw vader en uw 

moeder. Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht 

genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei 

tegen hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het 

aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het 

kruis op en volg Mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd 

weg, want hij had veel bezittingen. En terwijl Hij rondkeek, zei Jezus tegen Zijn 

discipelen: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het Koninkrijk 

van God binnengaan! En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. 

Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is 

het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan! 

Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat 

een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. En zij stonden nog meer versteld 

en zeiden tegen elkaar: Wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en 

zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle 

dingen mogelijk.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan de 

Korinthe, zijn zegen zij met ons. 
 

2Kor 7: 2 – 11 

Geef ons plaats in uw hart. Wij hebben niemand onrecht aangedaan, wij 

hebben niemand te gronde gericht, wij hebben niemand uitgebuit. Ik zeg dit 

niet om u te veroordelen, want ik heb al eerder gezegd dat wij zo hartelijk met 

u verbonden zijn, dat wij samen met u zouden willen sterven en leven. Ik heb 

veel vrijmoedigheid tegenover u, ik heb veel te roemen over u. Ik ben vol van 

vertroosting en word overstelpt met blijdschap in al onze verdrukking. Want 

ook toen wij in Macedonië gekomen waren, heeft ons vlees geen rust gehad, 

maar waren wij in alles verdrukt: van buiten waren er conflicten, van binnen 

vrees. Maar God, Die de nederigen troost, heeft ons getroost door de komst van 

Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de troost waarmee hij bij 

u getroost werd. Hij deed ons namelijk verslag van uw vurig verlangen, uw 

treuren en uw ijver voor mij, en zo werd ik des te meer verblijd. Want al heb ik 

u in de brief bedroefd, ik heb er geen berouw van. Hoewel ik er wel berouw van 

gehad heb, want ik zie dat die brief, ook al is het voor een korte tijd, u bedroefd 

heeft. Nu verblijd ik mij, niet omdat u bedroefd bent geweest, maar omdat u 

bedroefd bent geweest tot bekering. Want u bent bedroefd geweest 

overeenkomstig de wil van God, zodat u in geen enkel opzicht door ons schade 

hebt geleden. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt 

een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de 

wereld brengt de dood teweeg. Want zie, juist dit, dat u overeenkomstig de wil 

van God bedroefd bent geworden, wat een grote inzet heeft dat in u 

teweeggebracht! Ja, wat een verdediging, ja, wat een verontwaardiging, ja, wat 

een vrees, ja, wat een vurig verlangen, ja, wat een ijver, ja, wat een bestraffing! 

In alles hebt u bewezen zelf rein te zijn in deze zaak. 
De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 2: 14 – 26 

Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en 

hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder 

of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, 

en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word 

verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut 

heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. 

Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw 

geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U 

gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven 

dit, en zij sidderen. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de 

werken dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, 

toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof 

samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is 

geworden? En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het 

is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. U 

ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit 

geloof. En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken 

gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg 

heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het 

geloof zonder de werken dood. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 23: 12 – 35 

En toen het dag geworden was, smeedden enkele Joden een complot: zij 

vervloekten zichzelf en zeiden dat zij niet zouden eten en drinken voordat zij 

Paulus gedood zouden hebben. Het waren er meer dan veertig die deze 

samenzwering beraamden. Zij gingen naar de overpriesters en de oudsten en 

zeiden: Wij hebben onszelf vervloekt met een vervloeking dat wij niets zullen 

nuttigen voordat wij Paulus gedood hebben. U dan nu, laat de overste evenals 

de Raad weten dat hij hem morgen naar u toe moet brengen, onder het 

voorwendsel dat u zijn zaak nauwkeuriger wilt onderzoeken; wij staan klaar om 

hem te doden nog voor hij bij u komt. Maar toen de zoon van Paulus' zuster van 

deze hinderlaag hoorde, ging hij naar de kazerne toe; hij ging naar binnen en 

berichtte het aan Paulus. En Paulus riep een van de hoofdmannen over 

honderd bij zich en zei: Leid deze jongeman naar de overste, want hij heeft hem 

iets te berichten. Die nam hem dus mee, bracht hem bij de overste en zei: De 

gevangene Paulus heeft mij bij zich geroepen en mij gevraagd deze jongeman 

bij u te brengen. Hij heeft u iets te vertellen. De overste nu nam hem bij de hand 

en nadat hij hem apart genomen had, vroeg hij: Wat is het dat je mij te 

berichten hebt? En hij zei: De Joden hebben afgesproken om u te vragen of u 

Paulus morgen naar de Raad wilt brengen, onder het voorwendsel dat zij iets 

met betrekking tot hem nauwkeuriger zouden willen onderzoeken. Maar laat u 

niet door hen overtuigen, want meer dan veertig mannen uit hun midden 

leggen een hinderlaag voor hem. Zij hebben zich met een vervloeking verplicht 

niet te eten of te drinken voordat zij hem gedood zullen hebben. Zij staan nu 

klaar en wachten op uw toezegging. Toen liet de overste de jongeman gaan en 

gebood hem: Zeg verder tegen niemand dat je mij dit hebt laten weten. En toen 

hij twee van de hoofdmannen over honderd bij zich geroepen had, zei hij: Maak 

tweehonderd soldaten gereed om vanaf het derde uur van de nacht naar 

Caesarea te gaan, met zeventig ruiters en tweehonderd boogschutters. En laten 

zij ook voor rijdieren zorgen om Paulus daarop te zetten en behouden naar 

Felix, de stadhouder, te brengen. En hij schreef een brief met deze inhoud: 

Claudius Lysias aan de zeer machtige stadhouder Felix: Gegroet! Toen deze 

man door de Joden gegrepen was en door hen omgebracht zou worden, ben ik 

er met mijn soldaten op afgegaan en heb hem ontzet, omdat ik vernomen had 

dat hij een Romein was. En omdat ik de reden wilde weten waarom zij hem 

beschuldigden, bracht ik hem naar hun Raad. Het bleek mij dat hij beschuldigd 
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werd in verband met geschilpunten inzake hun wet, maar dat er geen 

beschuldiging tegen hem was die de dood of gevangenschap verdiende. En toen 

mij te kennen gegeven was, dat er door de Joden een hinderlaag voor deze man 

gelegd zou worden, heb ik hem ogenblikkelijk naar u toe gestuurd en ook de 

aanklagers geboden in uw tegenwoordigheid te vertellen wat zij tegen hem 

hadden. Vaarwel. Dus namen de soldaten Paulus mee en brachten hem 's 

nachts naar Antipatris, zoals hun bevolen was. En de volgende dag lieten zij de 

ruiters met hem verdergaan en keerden zelf naar de kazerne terug. Deze 

overhandigden, toen zij in Caesarea gekomen waren, de brief aan de 

stadhouder en droegen Paulus aan hem over. En de stadhouder vroeg, nadat 

hij de brief gelezen had, uit welke provincie hij kwam; en toen hij vernomen 

had dat hij uit Cilicië kwam, zei hij: Ik zal u verhoren als ook uw aanklagers hier 

gekomen zijn. En hij gaf bevel hem in het gerechtsgebouw van Herodes in 

bewaring te stellen. 
Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (18: 23 – 35) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 27: 6, 7, 8 

ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de HEERE. Hoor, HEERE, mijn 

stem als ik roep; wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen U wat 

U Zelf zegt. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 18: 23 – 35 

Daarom kan het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker 

koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te 

rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten 

schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem 

zou verkopen, én zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld 

betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb 
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geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk 

met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar 

deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem 

honderd penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en 

zei: Betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem 

neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij 

wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de 

schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, 

werden zij erg bedroefd; zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er 

gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte slaaf, 

al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u 

geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden 

met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat 

hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook Mijn hemelse 

Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder 

vergeeft.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
 

 

G. Vasten Hoofdindex 
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MaanDAG VAN DE 4e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Genesis (27: 1 - 41) 
 

Een lezing uit Genesis van Mozes de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, 

Amen. 
 

Gen 27: 1 - 41 

Het gebeurde, toen Izak oud geworden was en zijn ogen dof geworden waren 

zodat hij niet meer kon zien, dat hij zijn oudste zoon Ezau riep, en tegen hem 

zei: Mijn zoon! Hij zei: Zie, hier ben ik! Hij zei: Zie toch, ik ben oud geworden 

en ik weet de dag van mijn dood niet. Nu dan, pak je jachtgerei, je pijlkoker en 

je boog, trek het veld in en jaag voor mij een stuk wild. Maak dan een smakelijk 

gerecht voor me klaar, zoals ik het graag heb, en breng het me om te eten. Dan 

zal mijn ziel je zegenen voordat ik sterf. Nu luisterde Rebekka mee, toen Izak 

tot zijn zoon Ezau sprak. Ezau ging het veld in om een stuk wild te jagen en dat 

mee te brengen. Toen zei Rebekka tegen Jakob, haar zoon: Zie, ik heb je vader 

tegen Ezau, je broer, horen zeggen: Breng me een stuk wild en maak een 

smakelijk gerecht voor me klaar om op te eten; dan zal ik je voor het aangezicht 

van de HEERE zegenen, vóór mijn dood. Nu dan, mijn zoon, luister naar mijn 

stem, naar wat ik je gebied. Ga toch naar de kudde en haal daar voor mij twee 

goede geitenbokjes. Dan zal ik daarvan een smakelijk gerecht voor je vader 

klaarmaken, zoals hij het graag heeft. Dat moet je naar je vader brengen en hij 

zal het eten. Dan zal hij je zegenen, vóór zijn dood. Toen zei Jakob tegen 

Rebekka, zijn moeder: Zie, mijn broer Ezau is een behaarde man en ik heb een 

gladde huid. Misschien betast mijn vader mij; dan zal ik in zijn ogen als een 

bedrieger zijn en zal ik een vloek over mij brengen en geen zegen. Maar zijn 

moeder zei tegen hem: Laat je vloek mij dan maar treffen, mijn zoon. Luister 

nu maar naar mijn stem en ga ze voor mij halen. Toen ging hij ze halen en hij 

bracht ze bij zijn moeder. En zijn moeder maakte een smakelijk gerecht klaar, 

zoals zijn vader het graag had. Daarop nam Rebekka de kostbare kleren van 

Ezau, haar oudste zoon, die ze bij zich in huis had, en trok ze Jakob, haar 

jongste zoon, aan. Het vel van de geitenbokjes trok ze over zijn handen en over 

zijn gladde hals. Zij gaf haar zoon Jakob het smakelijke gerecht in handen, met 

het brood dat zij klaargemaakt had. Hij kwam bij zijn vader en zei: Mijn vader! 

En hij zei: Zie, hier ben ik; wie ben je, mijn zoon? Jakob zei tegen zijn vader: Ik 

ben Ezau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan wat u mij gezegd hebt. Richt u toch 

op, ga zitten en eet van mijn wildbraad, zodat uw ziel mij kan zegenen. Izak zei 
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daarop tegen zijn zoon: Hoe is het mogelijk dat je dat zo snel gevonden hebt, 

mijn zoon? Hij zei: Omdat de HEERE, uw God, het mij heeft laten tegenkomen. 

Izak zei tegen Jakob: Kom toch wat dichterbij zodat ik je kan betasten, mijn 

zoon, of je werkelijk mijn zoon Ezau bent of niet. Toen kwam Jakob dichter bij 

zijn vader Izak en die betastte hem. Hij zei: De stem is Jakobs stem, maar de 

handen zijn Ezaus handen. Hij herkende hem dus niet, omdat zijn handen, net 

als de handen van zijn broer Ezau, behaard waren. En hij zegende hem. Hij zei: 

Ben je echt mijn zoon Ezau? Hij antwoordde: Dat ben ik. Toen zei Izak: Zet het 

wat dichter bij me. Dan kan ik van het wildbraad van mijn zoon eten, zodat 

mijn ziel je kan zegenen. Hij zette het dicht bij hem en hij at. Hij bracht hem 

ook wijn en hij dronk ervan. Zijn vader Izak zei tegen hem: Kom toch dichterbij 

en kus mij, mijn zoon! Hij kwam dichterbij en kuste hem. Toen rook hij de geur 

van zijn kleren en zegende hem. Hij zei: Zie, de geur van mijn zoon is als de 

geur van het veld, dat de HEERE gezegend heeft. Moge God je geven van de 

dauw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde: overvloed van 

koren en nieuwe wijn. Volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen. 

Wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. 

Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt, en gezegend wie jou zegent! En het 

gebeurde, toen Izak gereed was met het zegenen van Jakob, en Jakob nog maar 

net bij Izak weggegaan was, toen gebeurde het dat Ezau, zijn broer, van zijn 

jacht terugkwam. Ook hij maakte een smakelijk gerecht klaar en bracht dat bij 

zijn vader. Hij zei tegen zijn vader: Mijn vader, richt u op en eet van het 

wildbraad van uw zoon, zodat uw ziel mij kan zegenen. Izak, zijn vader, zei 

tegen hem: Wie ben je? Hij zei: Ik ben uw zoon, uw eerstgeborene, Ezau. Toen 

beefde Izak van grote en hevige schrik en zei: Wie was het dan die een stuk wild 

gejaagd en het mij gebracht heeft? Ik heb overal van gegeten voordat jij kwam, 

en ik heb hem gezegend, en gezegend zal hij zijn. Toen Ezau de woorden van 

zijn vader hoorde, gaf hij een zeer luide en bittere schreeuw, en zei tegen zijn 

vader: Zegen mij, ook mij, mijn vader! Hij antwoordde echter: Je broer is met 

bedrog gekomen en heeft je je zegen afgenomen. Hij zei daarop: Wordt hij niet 

terecht Jakob genoemd, omdat hij mij nu twee keer bedrogen heeft? Mijn 

eerstgeboorterecht heeft hij mij afgenomen, en zie, nu heeft hij mij mijn zegen 

afgenomen. Verder zei hij: Hebt u dan geen zegen voor mij overgehouden? Izak 

antwoordde en zei tegen Ezau: Zie, ik heb hem heerser over jou gemaakt en al 

zijn broers heb ik hem als dienaar gegeven. Ik heb hem van koren en nieuwe 

wijn voorzien. Wat kan ik dan nog voor je doen, mijn zoon? Daarop zei Ezau 

tegen zijn vader: Hebt u alleen maar deze ene zegen, mijn vader? Zegen mij, 

ook mij, mijn vader! En Ezau begon luid te huilen. Toen antwoordde zijn vader 

Izak en zei tegen hem: Zie, van de vruchtbare streken van de aarde zal je 
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woongebied zijn, en van de dauw van de hemel van boven. Van je zwaard zul je 

leven en je broer zul je dienen. Maar als je tot macht komt, zul je zijn juk van je 

nek afrukken. Ezau haatte Jakob om de zegen waarmee zijn vader hem 

gezegend had.   Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Jesaja (14: 24 -32) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 14 :24 -32 

De HEERE van de legermachten heeft gezworen: Voorwaar, zoals Ik het Mij 

voorgenomen heb, zo zal het gebeuren, en zoals Ik het besloten heb, zal het tot 

stand komen. Ik zal Assyrië verbreken in Mijn land, en op Mijn bergen zal Ik 

het vertrappen. Dan zal zijn juk van hen afglijden, en zijn last zal van hun 

schouder afglijden. Dit is het raadsbesluit dat genomen is over heel het land. 

En dit is de hand die uitgestrekt is tegen alle volken. Want de HEERE van de 

legermachten heeft het besloten, wie zou het dan verijdelen? En Zijn hand is 

uitgestrekt, wie zou die dan afwenden? In het jaar dat koning Achaz stierf, 

kwam deze last. Verblijd u niet, heel Filistea, want de staf die u sloeg, is wel 

gebroken, maar uit de wortel van de slang zal een gifslang voortkomen, en haar 

vrucht zal een vurige, vliegende draak zijn. Dan weiden de eerstgeborenen van 

de geringen, en de armen zullen onbezorgd neerliggen; maar uw wortel zal Ik 

van honger laten sterven en uw overblijfsel zal die gifslang doden. Weeklaag, 

poort! Schreeuw het uit, stad! Wegsmelten van angst moet u, heel Filistea! 

Want uit het noorden komt een rookwolk; en in zijn gelederen blijft niemand 

achter. Wat zal men dan de gezanten van het volk antwoorden? Dit: De HEERE 

heeft Sion gegrondvest; en in haar vinden de ellendigen van Zijn volk een 

toevlucht.   Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Job (16: 1 – 17: 16) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 16: 1 – 17: 16 

Maar Job antwoordde en zei: Ik heb al vaak dergelijke dingen gehoord, jullie 
zijn allemaal moeitevolle vertroosters. Is er een einde aan de woorden van 
wind? Of wat maakt jullie zo stellig als jullie antwoord geven? Zou ík ook 
spreken zoals jullie, als jullie ziel in de plaats van mijn ziel was? Zou ik woorden 
aaneenrijgen tegen jullie, en zou ik mijn hoofd over jullie schudden? Ik zou 
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jullie met mijn mond bemoedigen; medelijden zou mijn lippen inhouden. Als 
ik echter spreek, wordt mijn leed niet verzacht; en als ik ophoud, wat gaat er 
dan van mij weg? Zeker, nu heeft Hij mij laten bezwijken. U hebt heel mijn 
gemeenschap verwoest. U hebt mij gegrepen, en dat is als een getuige tegen 
mij; en mijn vermagering beschuldigt mij, zij getuigt openlijk tegen mij. Zijn 
toorn verscheurt en haat mij; Hij knarsetandt tegen mij; mijn Tegenstander 
scherpt Zijn ogen tegen mij. Zij sperren hun mond tegen mij open; smadelijk 
slaan zij mij op de kaak; zij komen allen samen tegen mij. God heeft mij aan 
een verkeerde overgegeven, en heeft mij uitgeleverd in de handen van 
goddelozen. Ik had rust, maar Hij heeft mij gebroken, en mij bij de nek 
gegrepen en mij verpletterd; Hij heeft mij neergezet als een doelwit voor Hem. 
Zijn schutters omringen mij; Hij splijt mijn nieren en spaart mij niet, Hij giet 
mijn gal op de aarde uit. Hij breekt mij met breuk op breuk, Hij stormt tegen 
mij aan als een held. Ik heb een rouwgewaad over mijn huid genaaid, ik heb 
mijn hoorn in het stof gestoken. Mijn gezicht is rood van het huilen, en over 
mijn oogleden ligt de schaduw van de dood, en dat terwijl er geen geweld in 
mijn handen is, en mijn gebed zuiver is! Aarde, bedek mijn bloed niet, en laat 
er geen rustplaats zijn voor mijn geroep. Ook nu, zie, in de hemel is mijn 
Getuige, en mijn Pleitbezorger is in de hoogten. Mijn vrienden bespotten mij, 
maar mijn oog weent tranen tot God. Laat hij een man verdedigen bij God, zoals 
een mensenkind voor zijn vriend doet. Want er komt nog maar een klein aantal 
jaren, voor ik het pad ga waarlangs ik niet terugkeer. Mijn geest is te gronde 
gericht, mijn dagen worden uitgeblust, de graven zijn voor mij bestemd. 
Voorwaar, er zijn bespotters bij mij, en mijn oog brengt de nacht door in hun 
bitterheid. Stel U toch borg voor mij bij U; wie zal er anders zijn die het met 
handslag bevestigt? Want U hebt hun hart voor inzicht toegesloten; daarom 
zult U hen niet verhogen. Zij zijn als iemand die vrienden roept om iets uit te 
delen, terwijl de ogen van zijn kinderen bezwijken. Maar Hij heeft mij tot een 
spreekwoord onder de volken gemaakt, en ik ben iemand die ze in het gezicht 
spugen. Daarom is mijn oog verduisterd door verdriet, en al mijn ledematen 
zijn als een schaduw. De oprechten zullen hierover ontzet zijn, en de 
onschuldige zal zich keren tegen de huichelaar. De rechtvaardige zal aan zijn 
weg vasthouden, en wie rein van handen is, zal in kracht toenemen. Maar jullie 
allen, keer toch om, en kom, want ik vind geen wijze onder jullie. Mijn dagen 
zijn voorbijgegaan; mijn plannen zijn mij ontrukt, de verlangens van mijn hart. 
De nacht maken zij tot dag, en zij zeggen dat het licht dichtbij is, ondanks de 
duisternis. Als ik wacht, zal het graf mijn huis zijn; in de duisternis zal ik mijn 
bed spreiden. Tot het graf roep ik: U bent mijn vader! Tot de maden: Mijn 
moeder en mijn zuster! Waar zou mijn hoop dan nu nog op gevestigd zijn? Ja, 
wie zal mijn hoop aanschouwen? Zij zullen met mij neerdalen in het graf; wij 
zullen tezamen in het stof afdalen.  Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (14: 7 - 15) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 55: 2; 27: 7, 8 

O God, neem mijn gebed ter ore, verberg U niet voor mijn smeken, Hoor, wees 

mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 14: 7 - 15 

En Hij sprak een gelijkenis tot de genodigden, toen Hij merkte hoe zij de 

ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Hij zei tegen hen: Wanneer u door iemand 

op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat 

niet misschien iemand die voornamer is dan u, door hem uitgenodigd is, en hij 

die u en hem uitgenodigd heeft, tegen u zal komen zeggen: Geef hem die plaats. 

U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te nemen. Maar 

wanneer u uitgenodigd bent, ga er heen en ga op de laatste plaats aanliggen, 

opdat, als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: Vriend, kom 

hoger op. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen. 

Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf 

vernedert, zal verhoogd worden. En Hij zei ook tegen hem die Hem uitgenodigd 

had: Wanneer u een middagof avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw 

vrienden, ook niet uw broers, en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook 

zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter 

een feestmaaltijd gereedmaakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en 

blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want 

het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Toen een 

van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorde, zei hij tegen Hem: Zalig is hij 

die brood zal eten in het Koninkrijk van God. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 8: 12 - 26 

Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. 

Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de 

daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de Geest 

van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest 

van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van 

aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De 

Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij 

kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-

erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook 

met Hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van 

de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons 

geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de 

schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping 

is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar 

daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd 

worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de 

heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping 

gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat 

niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij 

zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, 

namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig 

geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, 

waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan 

verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de Geest onze 

zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. 

De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 5: 16 – 20 

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een 

krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens 

net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het 

regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw, en de 

hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, als iemand 

onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet 

dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal 

redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 
 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 11: 2 – 18 

En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis 

waren, hem en zeiden: U bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn, 

en u hebt met hen gegeten. Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te 

zetten en zei: Ik was in de stad Joppe aan het bidden en zag in geestvervoering 

een visioen: een bepaald voorwerp daalde neer, dat leek op een groot linnen 

laken, dat aan de vier hoeken neergelaten werd uit de hemel, en het kwam tot 

dicht bij mij. En toen ik hierop mijn ogen gericht hield en het aandachtig 

bekeek, zag ik de viervoetige dieren van de aarde, en de wilde en de kruipende 

dieren, en de vogels in de lucht. En ik hoorde een stem, die tegen mij zei: Sta 

op, Petrus, slacht en eet. Maar ik zei: Beslist niet, Heere, want nooit is er iets 

wat onheilig of onrein is, mijn mond binnengegaan. Maar de stem antwoordde 

mij voor de tweede keer uit de hemel: Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor 

onheilig houden. Dit gebeurde tot driemaal toe; en alles werd weer opgetrokken 

in de hemel. En zie, ogenblikkelijk daarna stonden er drie mannen, die vanuit 

Caesarea naar mij toe gestuurd waren, voor het huis waarin ik was. En de Geest 

zei tegen mij dat ik met hen mee moest gaan en niet moest twijfelen. En met 
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mij gingen ook deze zes broeders mee en wij zijn het huis van de man 

binnengegaan. En hij berichtte ons hoe hij een engel gezien had, die in zijn huis 

stond en tegen hem zei: Stuur mannen naar Joppe en ontbied Simon die ook 

Petrus genoemd wordt. Die zal woorden tot u spreken waardoor u zalig zult 

worden en heel uw huis. En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op 

hen, evenals op ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord van de Heere, 

hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest 

gedoopt worden. Als God dan aan hen dezelfde gave gegeven heeft als aan ons 

die in de Heere Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij machte zou 

zijn God tegen te houden? En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld, en 

zij verheerlijkten God en zeiden: Zo heeft God dus ook aan de heidenen de 

bekering gegeven die tot het leven leidt. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (16: 1 - 9) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 55: 17, 18 

Ik zal tot God roepen en de HEERE zal mij verlossen. Zal ik klagen en kermen, 

en Hij zal mijn stem horen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 16: 1 - 9 

En Hij zei ook tegen Zijn discipelen: Er was een zeker rijk mens, die een 

rentmeester had, en deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen 

verkwistte. En hij riep hem en zei tegen hem: Wat is dit wat ik over u hoor? 

Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer 

rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf: Wat moet ik doen, omdat 

mijn heer dit rentmeesterschap van mij afneemt? Spitten kan ik niet en voor 

bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal, opdat ze mij, wanneer ik afgezet 

ben als rentmeester, in hun huizen ontvangen. En hij riep de schuldenaars van 

zijn heer één voor één bij zich en zei tegen de eerste: Hoeveel bent u mijn heer 
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schuldig? En hij zei: Honderd vaten olie. En hij zei tegen hem: Neem uw 

schuldbekentenis, ga zitten en schrijf snel vijftig. Daarna zei hij tegen een 

ander: En u, hoeveel bent u schuldig? En hij zei: Honderd zakken tarwe. En hij 

zei tegen hem: Neem uw schuldbekentenis en schrijf tachtig. En de heer prees 

de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de 

kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van 

het licht. En Ik zeg u: Maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige 

mammon, opdat zij u, als u gebrek lijdt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

 

$$$ 
 

G. Vasten Hoofdindex 
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DinsDAG VAN DE 4e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Genesis (28: 10 - 22) 
 

Een lezing uit Genesis van Mozes de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, 

Amen. 
 

Gen 28: 10 - 22 

Jakob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar 

hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van 

die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van, en legde zich op die plaats te 

slapen. Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een was een ladder geplaatst, 

waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen 

daarlangs omhoog en omlaag. En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en 

zei: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit 

land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal 

talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, 

het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle 

geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, Ik ben met u, Ik zal u 

beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dít land, 

want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb! 

Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: De HEERE is werkelijk op deze 

plaats, en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij: Hoe 

ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niets anders dan het huis van God en de 

poort van de hemel. Daarna stond Jakob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen 

waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een 

gedenkteken en goot er olie op. Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de 

naam van de stad eerst Luz was. Jakob legde een gelofte af en zei: Als God met 

mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg, waar ik op ga, en mij brood zal 

geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van 

mijn vader zal terugkeren, dan zal de HEERE mij tot een God zijn. Deze steen, 

die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van 

alles wat U mij geven zult, zal ik U zeker het tiende deel geven.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
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Jesaja (25: 1 -26: 8) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 25: 1 -26: 8 

HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt 

wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker. Want U 

hebt van de stad een steenhoop gemaakt, van de versterkte stad een ruïne, van 

de vesting van vreemden iets wat geen stad mag heten; in eeuwigheid zal zij 

niet herbouwd worden. Daarom zal een sterk volk U eren, de stad van 

gewelddadige volken zal U vrezen. Want U bent voor de geringe een vesting 

geweest, een vesting voor de arme in zijn nood, een toevlucht tegen de vloed, 

een schaduw tegen de hitte. Want het razen van geweldplegers is als een vloed 

tegen een muur. Als de hitte in een dorre streek zult U het gedruis van de 

vreemden onderdrukken; als de hitte door de schaduw van een dikke wolk zal 

het gezang van de geweldplegers worden gedempt. De HEERE van de 

legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen 

gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen 

gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. En Hij zal op deze berg 

verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de 

bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd 

verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de 

smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft 

gesproken. Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem 

verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, 

wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil. Want de hand van de 

HEERE zal rusten op deze berg. Maar Moab zal onder Hem worden vertrapt, 

zoals stro vertrapt wordt in de mest. Hij zal Zijn handen te midden van hem 

uitspreiden, zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen, en Hij zal zijn 

hoogmoed vernederen, ondanks zijn listige handelingen. Hij zal uw hoge 

vestingmuren neerhalen, neerwerpen, neerstorten ter aarde, tot in het stof. Op 

die dag zal dit lied gezongen worden in het land Juda: Wij hebben een sterke 

stad, God stelt heil tot muren en vestingwallen. Doe de poorten open, zodat het 

rechtvaardige volk kan binnengaan, dat de trouw bewaart. Het is Uw vaste 

voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd. 

Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een 

eeuwige rots. Voorzeker, Hij haalt ze neer, de bewoners van de hoogte, de 

hoogverheven stad; Hij vernedert haar, Hij werpt haar neer, tot de grond toe, 

Hij stort haar neer tot in het stof. De voet zal haar vertrappen, de voeten van de 

ellendige, de voetstappen van de armen. Het pad van de rechtvaardige is geheel 
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effen, recht is het spoor dat U voor de rechtvaardige baant. Ook in de weg van 

Uw oordelen, HEERE, hebben wij U verwacht; naar Uw Naam en naar Uw 

gedachtenis gaat het verlangen van onze ziel uit.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Job (18: 1 – 21) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 18: 1 – 21 

Toen antwoordde Bildad, de Suhiet, en zei: Hoe lang duurt het, voor jullie een 
einde aan jullie woorden maken? Krijg inzicht, en daarna zullen wij spreken. 
Waarom worden wij als vee beschouwd, en zijn wij onrein in jullie ogen? Jij, 
die je ziel verscheurt in je toorn – zou de aarde omwille van jou verlaten 
worden, en zou een rots van zijn plaats gehaald worden? Ja, het licht van de 
goddelozen wordt uitgedoofd, en de vlam van zijn vuur zal niet meer schijnen. 
Het licht wordt in zijn tent verduisterd, en zijn lamp boven hem wordt 
uitgedoofd. Zijn krachtige schreden worden belemmerd, en zijn eigen raad 
werpt hem neer. Want met zijn voeten wordt hij in een net geworpen, en hij 
wandelt over een vlechtwerk van een vangkuil. Een strik grijpt hem bij de hiel, 
een valstrik overweldigt hem. Een touw is voor hem in de aarde verborgen, een 
val is voor hem verborgen op het pad. Verschrikkingen jagen hem rondom 
angst aan en jagen zijn voeten voort. Zijn kracht zal tot honger worden, en de 
ondergang staat klaar aan zijn zijde. De eerstgeborene van de dood zal de 
stukken van zijn huid verteren, zijn ledematen zal hij verteren. Zijn vertrouwen 
zal uit zijn tent gerukt worden; dat doet hem voortschrijden naar de koning van 
de verschrikkingen. In zijn tent woont wat niet van hem is; over zijn woning zal 
zwavel gestrooid worden. Vanonder verdorren zijn wortels, en vanboven 
worden zijn twijgen afgesneden. De gedachtenis aan hem zal van de aarde 
vergaan, en hij zal geen naam hebben op de straten. Men zal hem wegstoten 
van het licht in de duisternis, en men zal hem van de wereld verjagen. Hij zal 
geen zoon of kleinzoon hebben onder zijn volk, en niemand zal in zijn woning 
overblijven. Over de dag van zijn ondergang zullen zij die na hem komen, ontzet 
zijn, en de ouderen zullen met schrik bevangen worden. Zeker, zo vergaat het 
de woning van wie onrecht doet, en dit is de plaats van hem die God niet kent. 
Eer aan de Heilige Drieëenheid 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (21: 28 - 32) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 17: 1 

HEERE, luister naar mijn rechtvaardige zaak, sla acht op mijn roepen, neem 

mijn gebed ter ore, met onbedrieglijke lippen gesproken. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 21: 28 - 32 

Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen, en hij ging naar de eerste en zei: 

Zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Maar hij antwoordde en zei: Ik wil 

niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen. En hij ging naar de tweede en zei 

hetzelfde, en deze antwoordde en zei: Ik ga, heer! Maar hij ging niet. Wie van 

deze twee heeft de wil van de vader gedaan? Zij zeiden tegen Hem: De eerste. 

Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u 

voorgaan in het Koninkrijk van God. Want Johannes is bij u gekomen in de weg 

van de gerechtigheid, en u hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de 

hoeren hebben hem geloofd; en hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw 

gehad zodat ook u hem geloofde.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Efeze, zijn 

zegen zij met ons. 
 

Efe 4: 1 – 16 

Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping 

waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, 

met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid 

van de Geest te bewaren door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, 

zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, 
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één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u 

allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave 

van Christus. Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de 

gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit ‘toen 

Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk 

de aarde? Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven 

alle hemelen om alle dingen te vervullen. En Hij heeft sommigen gegeven als 

apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer 

anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van 

dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen 

tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een 

volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat 

wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de 

golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen 

om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan 

de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, 

namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en 

bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de 

mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot 

opbouw van zichzelf in de liefde.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Pe 2: 2 – 8 

En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op 

hun verderfelijke wegen navolgen. En zij zullen u door hebzucht met verzonnen 

woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf 

sluimert niet. Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard 

heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van 

de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden; en als God de oude wereld 

niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de 

gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de 

goddelozen bracht; en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en 

tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor 

hen die goddeloos zouden leven; en als God de rechtvaardige Lot, die leed 
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onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft want 

deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn 

rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 27: 1 - 3 

En toen besloten was dat wij naar Italië zouden varen, gaven zij Paulus en 

enkele andere gevangenen over aan een hoofdman over honderd, van wie de 

naam Julius was, van de keizerlijke afdeling. En omdat wij langs de 

kustplaatsen van Asia wilden varen, gingen wij aan boord van een 

Adramytteens schip en voeren weg. Aristarchus, een Macedoniër uit 

Thessalonica, was bij ons. En de volgende dag kwamen wij aan in Sidon. En 

Julius, die Paulus vriendelijk behandelde, stond hem toe naar de vrienden te 

gaan om door hen verzorgd te worden. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (9: 57 – 62) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 17: 6 

Ík roep U aan, omdat U mij verhoort, o God; neig Uw oor tot mij, luister naar 

mijn woorden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
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Luk 9: 57 – 62 

Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat iemand tegen Hem zei: Heere, ik 

zal U volgen waar U ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem: De vossen 

hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft 

niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei Hij: Volg Mij. 

Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. 

Maar Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden begraven, maar u, ga heen 

en verkondig het Koninkrijk van God. Weer een ander zei: Heere, ik zal U 

volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis 

zijn. Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt 

naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
 

 

 

G. Vasten Hoofdindex 
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WoensDAG VAN DE 4e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Exodus (7: 14 – 8: 19) 
 

Een lezing uit Exodus van Mozes de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, 

Amen. 
 

Exo 7: 14 – 8: 19 

Toen zei de HEERE tegen Mozes: Het hart van de farao is onvermurwbaar. Hij 

weigert het volk te laten gaan. Ga in de ochtend naar de farao, zie, hij zal naar 

het water toe gaan. Ga dan aan de oever van de Nijl staan om hem te ontmoeten, 

en de staf die veranderd is geweest in een slang, moet u in uw hand nemen. U 

moet dan tegen hem zeggen: De HEERE, de God van de Hebreeën, heeft mij 

tot u gezonden om te zeggen: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen 

in de woestijn. Zie, u hebt echter tot nu toe niet willen luisteren. Zo zegt de 

HEERE: Hieraan zult u weten dat Ik de HEERE ben. Zie, ik zal met deze staf 

die in mijn hand is, op het water slaan dat in de Nijl is, en het zal in bloed 

veranderd worden. En de vissen die in de Nijl zijn, zullen sterven, zodat de Nijl 

zal stinken. De Egyptenaren zullen moeite moeten doen om het water uit de 

Nijl te kunnen drinken. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zeg tegen Aäron: 

Neem je staf en strek je hand uit over de wateren van Egypte. Strek hem uit 

over hun stromen, over hun rivieren, over hun waterpoelen en over hun hele 

watervoorraad, zodat zij bloed worden. Er zal bloed zijn in heel het land Egypte, 

zelfs in de houten en stenen vaten. Mozes en Aäron deden precies zoals de 

HEERE geboden had. Hij hief de staf op en sloeg voor de ogen van de farao en 

zijn dienaren het water dat in de Nijl was. En al het water dat in de Nijl was, 

werd in bloed veranderd. De vissen die in de Nijl waren, stierven en de Nijl 

stonk, zodat de Egyptenaren het water uit de Nijl niet konden drinken. Er was 

bloed in heel het land Egypte. Maar de Egyptische magiërs deden met hun 

bezweringen hetzelfde, zodat het hart van de farao zich verhardde. Hij luisterde 

niet naar hen, zoals de HEERE gesproken had. En de farao keerde zich om, ging 

naar zijn huis en nam ook dit niet ter harte. Maar alle Egyptenaren groeven in 

de omgeving van de Nijl naar drinkwater, want van het water van de Nijl 

konden zij niet drinken. Zo gingen zeven dagen voorbij, nadat de HEERE de 

Nijl geslagen had. Daarna zei de HEERE tegen Mozes: Ga naar de farao toe en 

zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen 

dienen. En indien u weigert het te laten gaan, zie, dan zal Ik heel uw gebied met 

kikkers treffen, zodat de Nijl krioelen zal van kikkers. Ze zullen eruit omhoog 
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klimmen en in uw huis komen, in uw slaapkamer, ja, op uw bed, ook in de 

huizen van uw dienaren en bij uw volk, ja, in uw ovens en in uw baktroggen. 

Tegen u, tegen uw volk en tegen al uw dienaren zullen de kikkers omhoog 

klimmen. Verder zei de HEERE tegen Mozes: Zeg tegen Aäron: Strek je hand 

met je staf uit over de stromen, over de rivieren en over de waterpoelen, en laat 

er kikkers uit omhoog klimmen over het land Egypte. Toen strekte Aäron zijn 

hand uit over de wateren van Egypte, en er klommen kikkers uit en zij bedekten 

het land Egypte. Maar de magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde. Ook 

zij lieten kikkers over het land Egypte omhoog klimmen. Toen liet de farao 

Mozes en Aäron roepen en zei: Bid vurig tot de HEERE dat Hij de kikkers van 

mij en mijn volk wegneemt; dan zal ik het volk laten gaan, zodat zij offers aan 

de HEERE kunnen brengen. Maar Mozes zei tegen de farao: Houd tegenover 

mij de eer aan uzelf! Wanneer zal ik voor u, uw dienaren en uw volk vurig 

bidden om deze kikkers bij u vandaan te halen en uit uw huizen uit te roeien, 

zodat ze alleen in de Nijl overblijven? Hij zei: Morgen. Toen zei Mozes: 

Overeenkomstig uw woorden zal het gebeuren, opdat u weet dat er niemand is 

zoals de HEERE, onze God. Dan zullen de kikkers bij u vandaan gaan, uit uw 

huizen, bij uw dienaren en uw volk weggaan. Ze zullen alleen in de Nijl 

overblijven. Toen gingen Mozes en Aäron bij de farao weg. En Mozes riep tot 

de HEERE vanwege de kikkers, waarmee Hij de farao getroffen had. En de 

HEERE deed overeenkomstig het woord van Mozes. De kikkers stierven weg 

uit de huizen, uit de binnenplaatsen en van de velden. Zij verzamelden ze bij 

hopen, en het land stonk ervan. Toen nu de farao zag dat er verlichting was 

gekomen, maakte hij zijn hart onvermurwbaar, zodat hij niet naar hen 

luisterde, zoals de HEERE gesproken had. Toen zei de HEERE tegen Mozes: 

Zeg tegen Aäron: Strek je staf uit en sla het stof van de aarde, zodat het tot 

muggen wordt in heel het land Egypte. En zo deden zij. Aäron strekte zijn hand 

met zijn staf uit en sloeg het stof van de aarde, en de muggen kwamen op de 

mensen en op de dieren. Al het stof van de aarde werd tot muggen, in heel het 

land Egypte. De magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde om muggen 

voort te brengen, maar zij konden het niet. De muggen zaten op de mensen en 

op de dieren. Toen zeiden de magiërs tegen de farao: Dit is de vinger van God! 

Maar het hart van de farao verhardde zich, zodat hij niet naar hen luisterde, 

zoals de HEERE gesproken had.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
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Joël (2: 28 -32) 
 

Een lezing uit Joël de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Joël 2: 28 -32 

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw 

zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, 

uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de 

dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. Ik zal wondertekenen 

geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal 

veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de 

HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die 

de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg 

Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, 

namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Job (1: 1 -22) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 1: 1 - 22 

Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job. En die man was vroom en 

oprecht; hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Er werden zeven 

zonen en drie dochters bij hem geboren. Aan vee bezat hij zevenduizend 

schapen, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen en vijfhonderd 

ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man 

aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. Zijn zonen waren gewoon 

om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis. Zij stuurden 

dan boden en nodigden hun drie zusters uit om met hen te eten en te drinken. 

Het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen 

bij zich riep en hen heiligde. Hij stond 's morgens vroeg op en bracht 

brandoffers, voor ieder van hen één, want Job zei: Misschien hebben mijn 

kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen. 

Het gebeurde op een dag, dat de zonen van God kwamen om hun opwachting 

te maken bij de HEERE, dat ook de satan in hun midden kwam. Toen zei de 

HEERE tegen de satan: Waar komt u vandaan? En de satan antwoordde de 

HEERE en zei: Van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen 

erover. De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar 
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Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij 

is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de satan de 

HEERE en zei: Is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt Ú niet voor hem 

en voor zijn huis en alles wat hij heeft, een beschutting gemaakt? Het werk van 

zijn handen hebt U gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het 

land. Maar steek toch Uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal 

U in Uw aangezicht vaarwel zeggen. De HEERE zei tegen de satan: Zie, alles 

wat hij heeft, is in uw hand; alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. 

En de satan ging weg van het aangezicht van de HEERE. Er was nu een dag, 

toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broer, 

de eerstgeborene, dat er een bode bij Job kwam en zei: De runderen waren aan 

het ploegen en de ezelinnen naast hen aan het weiden. Toen deden Sabeeërs 

een inval en namen ze mee, en ze sloegen de knechten met de scherpte van het 

zwaard; en ík ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze 

nog sprak, kwam er een ander en zei: Het vuur van God viel neer uit de hemel 

en ontbrandde tegen de schapen en de knechten, en verteerde ze; en ík ben 

maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam 

er weer een ander en zei: De Chaldeeën stelden drie groepen op en pleegden 

een overval op de kamelen en namen ze mee, en sloegen de knechten met de 

scherpte van het zwaard; en ík ben maar als enige ontkomen om het u te 

vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam er nog weer een ander en zei: Uw zonen 

en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broer, 

de eerstgeborene. En zie, een hevige stormwind kwam van over de woestijn en 

trof de vier hoeken van het huis, en het viel boven op de jonge mensen, zodat 

zij stierven; en ík ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Toen 

stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde 

en boog zich neer. En hij zei: Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder 

gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De HEERE heeft gegeven en de 

HEERE heeft genomen; de Naam van de HEERE zij geloofd! In dit alles 

zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
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Jesaja (26: 21 -27: 9) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen  
 

Jes 26: 21 -27: 9 

Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de 
bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop 
vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt 
houden. Op die dag zal de HEERE vergelding doen met Zijn hard, groot en 
sterk zwaard aan de Leviathan, de snelle slang, ja, de Leviathan, de 
kronkelende slang; Hij zal het monster dat in de zee is, doden. Op die dag zal 
er een wijngaard zijn van bruisende wijn; zing ervan in beurtzang! Ik, de 
HEERE, bescherm hem, elk ogenblik bevochtig Ik hem. Opdat de vijand hem 
niet kan beschadigen, bescherm Ik hem nacht en dag. Grimmigheid is er bij Mij 
niet: wie zou Mij als een doorn en distel de strijd laten aanbinden, zodat Ik hem 
zou aanvallen en hem tegelijk zou verbranden? Laat men zich liever aan Mijn 
macht vastklampen, laat men vrede met Mij sluiten; vrede moet men met Mij 
sluiten. In de dagen die komen, zal Jakob wortel schieten, Israël zal bloeien en 
groeien en zij zullen het wereldoppervlak met vruchten vervullen. Heeft Hij 
hem geslagen zoals Hij hem geslagen heeft die hem sloeg? Is hij gedood zoals 
zijn gesneuvelden sneuvelden? Door hem op te jagen, te verdrijven, hebt U met 
hem een rechtszaak gevoerd. Hij heeft hem verdreven door Zijn harde wind, op 
de dag van de storm uit het oosten. Daarom zal hierdoor de ongerechtigheid 
van Jakob verzoend worden. Dit is de volle vrucht: dat Hij zijn zonde zal 
wegdoen, wanneer Hij alle altaarstenen zal maken als stukgeslagen kalksteen; 
geen gewijde paal of wierookaltaar zal blijven staan. 
Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (14: 16 – 24) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 18: 38, 41 

Ik vervolgde mijn vijanden en haalde hen in; ik keerde niet terug, totdat ik hen 

vernietigd had. Mijn vijanden, die deed U voor mij op de vlucht slaan, wie mij 

haatten, die bracht ik om. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 14: 16 – 24 

Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd en 

nodigde er velen. En hij stuurde zijn slaaf eropuit tegen de tijd van de maaltijd 

om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij 

begonnen zich allen eensgezind te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: 

Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag 

u: Houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: Ik heb vijf span ossen 

gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u: Houd mij voor 

verontschuldigd. En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom 

kan ik niet komen. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn 

heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf: Ga er snel op 

uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en 

kreupelen en blinden hier binnen. En de slaaf zei: Heer, het is gebeurd, zoals u 

bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zei tegen de slaaf: Ga eropuit naar 

de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol 

wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn 

maaltijd proeven zal.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Efeze, zijn 

zegen zij met ons. 
 

Efe 4: 17 – 32 

Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de 

andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in 

het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die 

in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze 

zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te 

bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste 

gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, 

namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die 

te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de 
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geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig 

het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg 

daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn 

immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet 

ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, 

moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk 

te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal 

uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het 

genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, 

door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, 

woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle 

slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en 

vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 3: 13 – 4: 4 

Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn 

werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst 

en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de 

waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, 

natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde 

en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste 

rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid 

en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de 

gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Vanwaar al 

die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit 

uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar 

iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te 

bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt 

niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, 

met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige mannen en 

vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen 



Woensdag van de 4E weerk v.d. grote vasten  

 

 

 

971 

God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God 

aangemerkt. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 11: 26 – 12: 2 

En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een 

grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië 

christenen genoemd werden. En in die dagen kwamen enkele profeten vanuit 

Jeruzalem naar Antiochië. En een van hen, van wie de naam Agabus was, stond 

op en gaf door de Geest te kennen dat er een grote hongersnood zou zijn over 

heel de wereld, die ook gekomen is onder keizer Claudius. En de discipelen 

besloten, ieder naar vermogen, iets te sturen ten dienste van de broeders die in 

Judea woonden, en dat deden zij ook. En zij stuurden het naar de ouderlingen 

door de hand van Barnabas en Saulus. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes 

de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde 

Jakobus, de broer van Johannes, met het zwaard. 
Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 
 

Het Heilige Evangelie  

Markus (4: 35 – 41) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 18: 18, 19 

Hij redde mij van mijn sterke vijand en van wie mij haatten, omdat zij 

machtiger waren dan ik. Zij hadden mij bedreigd op de dag van mijn 

ondergang. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 4: 35 – 41 

En op die dag, toen het avond geworden was, zei Hij tegen hen: Laten wij 

overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen Hem, 

Die al in het schip was, mee; en er waren nog andere scheepjes bij Hem. En er 

stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het 

al volliep. En Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij 

wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat 

wij vergaan? En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: 

Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En Hij zei 

tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden 

met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en 

de zee Hem gehoorzaam zijn?  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
 

 

 

G. Vasten Hoofdindex 
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DonderDAG VAN DE 4e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Genesis (32: 1 – 30) 
 

Een lezing uit Genesis van Mozes de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, 

Amen. 
 

Gen 32: 1 – 30 

Ook Jakob ging zijns weegs en engelen van God ontmoetten hem. Toen hij hen 

zag, zei Jakob: Dit is een leger van God! Daarom gaf hij die plaats de naam 

Mahanaïm. En Jakob stuurde boden voor zich uit naar zijn broer Ezau, naar 

het land Seïr, het gebied van Edom. Hij gebood hun: Dit moet u zeggen tegen 

mijn heer, tegen Ezau: Dit zegt uw dienaar Jakob: Ik heb als vreemdeling bij 

Laban gewoond en heb mij daar tot nu toe opgehouden. Ik heb runderen, ezels, 

kleinvee, slaven en slavinnen, en ik heb iemand gestuurd om dit aan mijn heer 

te vertellen, opdat ik genade in uw ogen vind. De boden kwamen terug bij Jakob 

en zeiden: Wij zijn bij uw broer, bij Ezau, aangekomen, en nu komt hij u 

tegemoet, met vierhonderd man bij zich. Toen werd Jakob erg bevreesd en het 

benauwde hem. Hij verdeelde de mensen die bij hem waren, het kleinvee, de 

runderen en de kamelen in twee kampen, want hij zei: Als Ezau bij het ene 

kamp aankomt en het verslaat, dan kan het overgebleven kamp ontkomen. 

Verder zei Jakob: God van mijn vader Abraham, en God van mijn vader Izak, 

HEERE, Die tegen mij gezegd hebt: Keer terug naar uw land en uw 

familiekring, en Ik zal u weldoen – ik ben te onbeduidend voor al de blijken van 

goedertierenheid en al de trouw die U Uw dienaar bewezen hebt. Immers, 

slechts met mijn staf ben ik de Jordaan hier overgestoken en nu ben ik tot twee 

kampen uitgegroeid! Red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van 

Ezau; want ik ben bevreesd voor hem; anders zal hij komen en mij en de 

moeders samen met hun kinderen neerslaan! U hebt immers gezegd: Ik zal u 

zéker weldoen en Ik zal uw nageslacht maken als het zand van de zee, dat 

vanwege de menigte niet geteld kan worden! Hij overnachtte daar die nacht; en 

hij nam een deel van wat in zijn bezit gekomen was als geschenk voor zijn broer 

Ezau: tweehonderd geiten en twintig bokken, tweehonderd ooien en twintig 

rammen, dertig zogende kamelen met hun veulens, veertig koeien en tien 

stieren, twintig ezelinnen en tien ezels. Vervolgens gaf hij ze in de hand van zijn 

dienaren, elke kudde apart; en hij zei tegen zijn dienaren: Steek de beek over, 

voor mij uit, en houd afstand tussen de kudden. En hij gebood de eerste: Als 

mijn broer Ezau u tegenkomt en u vraagt: Van wie bent u? En waar gaat u heen? 
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En van wie is deze kudde die u voor u uit drijft? dan moet u zeggen: Dat is een 

geschenk van uw dienaar Jakob, gestuurd aan mijn heer Ezau; zie, hijzelf komt 

ook achter ons aan! En hij gebood ook de tweede, de derde en allen die achter 

de kudden liepen: U moet op dezelfde manier tot Ezau spreken zodra u hem 

aantreft. En u moet ook zeggen: Zie, uw dienaar Jakob komt achter ons aan! 

Want hij zei: Ik zal hem gunstig stemmen met dit geschenk, dat vóór mij uit 

gaat; daarna zal ik hem onder ogen komen. Misschien zal hij mij ter wille zijn. 

Zo stak het geschenk de beek over, voor hem uit; hijzelf echter overnachtte die 

nacht in het kamp. Diezelfde nacht stond hij op, nam zijn twee vrouwen, zijn 

twee slavinnen en zijn elf kinderen, en stak de doorwaadbare plaats van de 

Jabbok over. Hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, 

liet hij oversteken. Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man worstelde met 

hem, totdat de dageraad aanbrak. En toen de Man zag dat Hij hem niet kon 

overwinnen, raakte Hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van 

Jakob ontwricht raakte toen Hij met hem worstelde. En Hij zei: Laat Mij gaan, 

want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij 

U mij zegent. En Hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Jakob. 

Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want 

u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen. Jakob vroeg 

daarop: Vertel mij toch Uw Naam. En Hij zei: Waarom vraagt u naar Mijn 

Naam? En Hij zegende hem daar. En Jakob gaf die plaats de naam Pniël. Want, 

zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is gered.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Jesaja (28: 14 -22) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 28: 14 -22 

Daarom, hoor het woord van de HEERE, u, spotters, u, heersers over dit volk 

dat in Jeruzalem is! Omdat u zegt: Wij hebben een verbond gesloten met de 

dood, en met het rijk van de dood zijn wij een verdrag aangegaan, wanneer de 

alles wegspoelende gesel voorbijtrekt, komt hij niet bij ons, want van de leugen 

hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt en in het bedrog hebben wij ons 

verborgen, daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten 

grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest 

is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten. Ik stel het recht tot meetlint, en de 

gerechtigheid tot paslood. De hagel zal het toevluchtsoord van de leugen 

wegvagen, het water zal de schuilplaats overspoelen. Dan zal uw verbond met 
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de dood tenietgedaan worden, uw verdrag met het rijk van de dood zal geen 

stand houden. Trekt de alles wegspoelende gesel voorbij, dan zult u door hem 

afgeranseld worden. Zo dikwijls als hij voorbijtrekt, zal hij u grijpen; ja, 

ochtend na ochtend zal hij voorbijtrekken, bij dag en bij nacht. Het zal 

gebeuren dat het begrijpen van het bericht slechts beroering teweeg zal 

brengen. Want het bed zal te kort zijn om zich erop uit te strekken, en de deken 

te smal om zich erin te wikkelen. Want de HEERE zal opstaan zoals op de berg 

Perazim. Hij zal woeden, zoals in het dal van Gibeon, om Zijn werk te doen 

vreemd zal Zijn werk zijn en om Zijn daad te verrichten ongewoon zal Zijn daad 

zijn. Nu dan, spot niet, anders zullen uw boeien nog strakker aangehaald 

worden; want een vernietigend einde en het is vast besloten, heb ik gehoord 

van de Heere, de HEERE van de legermachten komt over heel het land.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Job (20: 1 -29) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 20: 1 -29 

Toen antwoordde Zofar, de Naämathiet, en zei: Daarom laten mijn gedachten 

mij antwoorden, en vanwege deze woorden haast ik mij. Ik heb een bestraffing 

gehoord die mij schande aandoet; maar de Geest zal op grond van mijn inzicht 

voor mij antwoorden. Weet je dit? Dat altijd al, vanaf het moment dat God de 

mens op de aarde geplaatst heeft, het gejuich van de goddelozen van korte duur 

geweest is, en de blijdschap van de huichelaar maar voor een ogenblik, ook al 

klimt zijn hoogmoed op tot de hemel, en raakt zijn hoofd tot aan de wolken. Hij 

zal, evenals zijn uitwerpselen, voor altijd vergaan; wie hem gezien hebben, 

zullen zeggen: Waar is hij? Hij zal wegvluchten als een droom, zodat men hem 

niet meer kan vinden, en hij zal verjaagd worden als een visioen in de nacht. 

Het oog dat hem waarnam, doet dat niet meer; en zijn woonplaats ziet hem niet 

meer. Zijn kinderen proberen bij de armen in de gunst te komen; en zijn 

handen moeten zijn vermogen teruggeven. Zijn beenderen zijn nog vol van zijn 

jeugdige kracht, maar ze zullen met hem in het stof neerliggen. Als het kwaad 

in zijn mond zoet is, als hij dat verbergt onder zijn tong, als hij dat spaart en 

het niet laat varen, maar het tegen zijn gehemelte blijft houden, dan zal zijn 

voedsel in zijn ingewanden veranderen; gif van adders zal het in zijn binnenste 

zijn. Hij heeft vermogen verslonden, maar zal het uitspuwen; God zal het uit 

zijn buik verdrijven. Hij zal vergif van adders zuigen; de tong van de slang zal 

hem doden. Hij zal de stromen, rivieren, beken van honing en boter niet zien. 
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Hij zal de opbrengst teruggeven en niet verslinden; hij zal niet genieten van de 

rijkdom van zijn handel. Omdat hij de armen onderdrukt en verlaten heeft, een 

huis geroofd heeft dat hij niet gebouwd had, omdat hij geen rust in zijn 

binnenste gekend heeft, zal hij van wat hij begeerde, niets kunnen redden. Er 

blijft niets over wat hij kan eten; daarom verwacht hij niets meer van zijn 

welvaart. In de volheid van zijn overvloed krijgt hij het benauwd; de hand van 

iedere ellendige komt over hem. Laat er wat zijn om zijn buik te vullen, God zal 

Zijn brandende toorn op hem zenden, en die over hem laten regenen op zijn 

voedsel. Is hij gevlucht voor de ijzeren wapens, dan zal de bronzen boog hem 

doorboren. Men trekt de pijl, en hij komt uit zijn rug, hij komt glinsterend uit 

zijn gal; verschrikkingen komen over hem. Alle duisternis wacht heimelijk op 

zijn verborgen goederen. Een vuur dat niet is aangeblazen, verteert hem; wie is 

overgebleven in zijn tent, vergaat het slecht. De hemel zal zijn ongerechtigheid 

openbaren, en de aarde staat tegen hem op. De inkomsten van zijn huis 

verdwijnen; ze vloeien weg op de dag van Zijn toorn. Dit is het wat de goddeloze 

mens van Godswege ten deel valt, en het erfelijk bezit van zijn woorden van 

Godswege.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Daniël (6: 1 -28) 
 

Een lezing uit Daniël de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen  
 

Dan 6: 1 -28 

Darius, de Meder, ontving het koningschap toen hij ongeveer tweeënzestig jaar 
oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk honderdtwintig stadhouders 
aan te stellen, die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn, en over hen 
drie rijksbestuurders, van wie Daniël er een was. Aan hen moesten die 
stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd. 
Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een 
uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het 
koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders 
zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël inzake het koninkrijk, 
maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht, of iets verkeerds 
vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij 
hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen: Wij zullen tegen deze Daniël 
geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden 
in de wet van zijn God. Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders 
eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem: Koning Darius, leef 
in eeuwigheid! Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de 
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stadhouders, de raadslieden en de landvoogden, zijn na onderling beraad van 
mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod 
moet worden bekrachtigd, dat al wie binnen dertig dagen een verzoek zal 
richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil 
zal worden geworpen. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het 
bevelschrift, dat niet veranderd mag worden, volgens de wet van Meden en 
Perzen, die niet mag worden herroepen. Daarop ondertekende koning Darius 
het bevelschrift en verbod. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift 
ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek 
open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij 
op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies 
zoals hij voordien had gedaan. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn 
huis en troffen Daniël aan, terwijl hij bad en smeekte om genade voor het 
aangezicht van zijn God. Meteen kwamen zij naar voren en zeiden in de 
tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning: Hebt u niet 
een verbod ondertekend dat iedereen die binnen dertig dagen een verzoek zou 
richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil 
zou worden geworpen? De koning antwoordde en zei: Dat woord staat vast 
volgens de wet van Meden en Perzen, die niet mag worden herroepen. Toen 
antwoordden en zeiden zij in de tegenwoordigheid van de koning: Daniël, een 
van de ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u 
ondertekend hebt, geen acht geslagen, maar op drie tijdstippen per dag doet hij 
zijn gebed. Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk 
en hij zette zijn hart erop om Daniël te verlossen. Tot zonsondergang spande 
hij zich in om hem te redden. Toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij 
de koning en zeiden tegen de koning: Weet, o koning, dat het een wet van 
Meden en Perzen is dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft 
opgesteld, veranderd mag worden. Toen gaf de koning bevel en men haalde 
Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen 
Daniël: Uw God, Die u voortdurend vereert – Híj zal u verlossen. Er werd een 
steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die 
met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, zodat de maatregel met 
betrekking tot Daniël niet veranderd kon worden. Toen vertrok de koning naar 
zijn paleis. De nacht bracht hij vastend door. Geen enkele vorm van vermaak 
liet hij bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. Vroeg in de 
morgen, toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de 
leeuwenkuil. Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar 
Daniël, met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Daniël, 
dienaar van de levende God, heeft uw God, Die u voortdurend vereert, u van de 
leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot de koning: O koning, leef in 
eeuwigheid! Mijn God heeft Zijn engel gezonden en Hij heeft de muil van de 
leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor 
Hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad 
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begaan. Toen werd de koning zeer verheugd daarover, en hij beval Daniël uit 
de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel 
letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Vervolgens 
beval de koning en men haalde die mannen die Daniël openlijk hadden 
beschuldigd, en men wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen, in de 
leeuwenkuil. Zij hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt, of de leeuwen 
maakten zich van hen meester en verbrijzelden al hun beenderen. Toen schreef 
koning Darius aan alle volken, natiën en talen die op heel de aarde woonden: 
Moge uw vrede toenemen! Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het 
machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht 
van de God van Daniël, want Hij is de levende God, en houdt voor eeuwig stand. 
Zijn koninkrijk gaat niet te gronde, en Zijn heerschappij duurt tot het einde. 
Hij verlost en redt, Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde, 
Hij, Die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. 
Eer aan de Heilige Drieëenheid 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (3: 7 - 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 12: 8 

Ú, HEERE, zult hen bewaren, U zult hen beschermen tegen dit geslacht, voor 

eeuwig. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 3: 7 - 12 

En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de zee; en Hem volgde een grote 

menigte uit Galilea en uit Judea, en uit Jeruzalem en uit Idumea en van over 

de Jordaan; ook een grote menigte uit de omgeving van Tyrus en Sidon, die 

gehoord had wat voor grote dingen Hij deed, kwam naar Hem toe. En Hij zei 

tegen Zijn discipelen dat er steeds een scheepje bij Hem moest blijven vanwege 

de menigte, opdat ze Hem niet verdringen zouden. Want Hij had er velen 

genezen, zodat allen die aandoeningen hadden, op Hem aandrongen om Hem 

te kunnen aanraken. En telkens wanneer de onreine geesten Hem zagen, vielen 

zij voor Hem neer en riepen: U bent de Zoon van God! En Hij gebood hun 

streng en met klem dat zij niet bekend zouden maken wie Hij was. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 12: 31 – 14: 1 

Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog 

overtreft. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik 

had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn 

geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen 

weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen 
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zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn 

bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn 

lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het 

baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, 

de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt 

niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij 

verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de 

waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij 

verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij 

zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis 

betreft, zij zal tenietgedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren 

ten dele, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, 

tenietgedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als 

een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik 

het kinderlijke tenietgedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel 

in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken 

ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven 

geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Jaag de 

liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag 

profeteren.  De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 4: 11 – 5: 3 

Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaadspreekt 

en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de 

wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. 

Er is één Wetgever, namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde richten. 

Maar wie bent u, die over de ander oordeelt? En nu dan u die zegt: Wij zullen 

vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen 

en handeldrijven en winst maken, u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, 

want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd 

verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de 

Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw 

hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen, en het niet 

doet, voor hem is het zonde. Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende 
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die u overkomt. Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten 

aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen 

u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste 

dagen. Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De 

wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet 

blijft in eeuwigheid. Amen. 

 
 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 4: 19 – 31 

Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het 

juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen 

niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij 

dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, 

lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over 

wat er gebeurd was. Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, 

was ouder dan veertig jaar. En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun 

eigen mensen en berichtten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen 

gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun 

stem tot God en zeiden: Heere! U bent de God Die de hemel en de aarde en de 

zee gemaakt hebt, en alle dingen die erin zijn, en Die bij monde van David, Uw 

knecht, gezegd hebt: Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken 

wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten 

spannen samen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde. Want, in waarheid, 

tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus 

samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te 

doen wat Uw hand en Uw raadbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren 

zou. Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten 

met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt 

tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig 

Kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, 

bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het 

Woord van God met vrijmoedigheid. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen.  
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (18: 35 – 43) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 48: 11, 12 

Uw rechterhand is vol gerechtigheid. Laat de berg Sion zich verblijden; laat de 

dochters van Juda zich verheugen omwille van Uw oordelen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 18: 35 – 43 

Het gebeurde nu toen Hij dicht bij Jericho kwam, dat een zekere blinde aan de 

weg zat te bedelen. En toen hij de menigte voorbij hoorde gaan, vroeg hij wat 

er aan de hand was. En zij vertelden hem dat Jezus de Nazarener voorbijging. 

En hij riep en zei: Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij! En zij die vooraan 

liepen, bestraften hem, opdat hij zou zwijgen. Hij echter riep des te meer: Zoon 

van David, ontferm u over mij! Jezus nu bleef staan en beval dat men hem naar 

Hem toe zou brengen en toen hij dichtbij gekomen was, vroeg Hij hem: Wat 

wilt u dat Ik voor u doen zal? En hij zei: Heere, dat ik ziende mag worden. En 

Jezus zei tegen hem: Word ziende. Uw geloof heeft u behouden. En 

onmiddellijk werd hij ziende, en hij volgde Hem, terwijl hij God verheerlijkte. 

En al het volk gaf God de eer, toen het dat zag. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
 

G. Vasten Hoofdindex 
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VrijDAG VAN DE 4e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Deuteronomium (10: 12 – 11: 28) 
 

Een lezing uit Deuteronomium van Mozes de Profeet, zijn heilige zegen zij 

met ons, Amen. 
 

Deu 10: 12 – 11: 28 

Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE, uw God, van u dan de HEERE, uw God, 

te vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en de HEERE, uw God, 

te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel, en de geboden van de HEERE 

en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, in acht te nemen, u ten goede? 

Zie, van de HEERE, uw God, is de hemel, ja, de allerhoogste hemel, de aarde 

en alles wat erop is. Maar alleen voor uw vaderen heeft de HEERE liefde 

opgevat om hen lief te hebben, en Hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de 

volken verkozen, zoals het heden ten dage nog is. Besnijd dan de voorhuid van 

uw hart en wees niet langer halsstarrig. Want de HEERE, uw God, is de God 

der goden en de Heere der heren; die grote, machtige en ontzagwekkende God, 

Die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt, Die recht verschaft 

aan de wees en de weduwe, Die de vreemdeling liefheeft door hem brood en 

kleding te geven. Daarom moet u de vreemdeling liefhebben, want u bent zelf 

vreemdelingen geweest in het land Egypte. De HEERE, uw God, moet u vrezen, 

Hem moet u dienen, aan Hem moet u zich vasthouden en bij Zijn Naam moet 

u zweren. Hij is uw lof en Hij is uw God, Die bij u deze grote en ontzagwekkende 

dingen gedaan heeft, die uw ogen gezien hebben. Met zeventig zielen trokken 

uw vaderen naar Egypte, en nu heeft de HEERE, uw God, u zo talrijk gemaakt 

als de sterren aan de hemel. Daarom moet u de HEERE, uw God, liefhebben en 

Zijn voorschriften, Zijn verordeningen, Zijn bepalingen en Zijn geboden in acht 

nemen, alle dagen. U moet heden weten dat ik niet spreek tot uw kinderen, die 

het niet weten, en het onderwijs van de HEERE, uw God, niet gezien hebben 

Zijn grootheid, Zijn sterke hand en Zijn uitgestrekte arm: Zijn tekenen en Zijn 

daden die Hij in het midden van Egypte verricht heeft, bij de farao, de koning 

van Egypte, en heel zijn land, en wat Hij gedaan heeft met het leger van de 

Egyptenaren, met hun paarden en strijdwagens: dat Hij het water van de 

Schelfzee over hen heen liet stromen, toen zij u achtervolgden; de HEERE heeft 

hen omgebracht, tot op deze dag. Ook wat Hij voor u gedaan heeft in de 

woestijn, totdat u op deze plaats gekomen bent, en wat Hij gedaan heeft met 

Dathan en Abiram, zonen van Eliab, de zoon van Ruben: dat de aarde haar 
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mond opende en hen verzwolg, met hun gezinnen en hun tenten en alles wat 

bij hen hoorde, te midden van heel Israël. Want uw ogen hebben al deze grote 

daden van de HEERE, die Hij verricht heeft, gezien. Daarom moet u alle 

geboden die ik u heden gebied, in acht nemen. Dan zult u sterk zijn en het land 

waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, binnengaan en in bezit nemen. 

Dan zult u uw dagen verlengen in het land waarvan de HEERE uw vaderen 

gezworen heeft het hun en hun nageslacht te geven, een land dat overvloeit van 

melk en honing. Want het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, 

is niet zoals het land Egypte, waaruit u weggetrokken bent, dat u met uw zaad 

moest bezaaien en al lopend water moest geven, zoals een groentetuin. Maar 

het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, is een land met bergen 

en dalen; het drinkt water door de regen uit de hemel. Het is een land waar de 

HEERE, uw God, voor zorgt: voortdurend rusten de ogen van de HEERE, uw 

God, daarop, van het begin van het jaar tot het einde van het jaar. En het zal 

gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die ik u heden 

gebied, door de HEERE, uw God, lief te hebben en Hem te dienen met heel uw 

hart en met heel uw ziel, dat Ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd, vroege 

regen en late regen, zodat u uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt 

inzamelen. Ook zal Ik gewas op uw veld geven voor uw dieren; en u zult eten en 

verzadigd worden. Wees op uw hoede dat uw hart niet verleid wordt, zodat u 

afwijkt, andere goden dient en u voor hen neerbuigt. Anders zal de toorn van 

de HEERE tegen u ontbranden en zal Hij de hemel sluiten, zodat er geen regen 

meer zal zijn, de aardbodem zijn opbrengst niet meer zal geven en u spoedig 

verdwenen zult zijn uit het goede land dat de HEERE u geeft. Daarom moet u 

deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken 

op uw hand, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. En leer 

ze aan uw kinderen door erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de 

weg gaat, als u neerligt en als u opstaat; en schrijf ze op de deurposten van uw 

huis en op uw poorten, opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het 

land waarvan de HEERE uw vaderen gezworen heeft het hun te geven, zo talrijk 

worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat. Want als u al deze 

geboden die ik u gebied, nauwlettend in acht neemt door ze te houden, door de 

HEERE, uw God, lief te hebben, door in al Zijn wegen te gaan en u aan Hem 

vast te houden, dan zal de HEERE al deze volken van voor uw ogen uit hun 

bezit verdrijven, en zult u het land van volken die groter en machtiger zijn dan 

u, in bezit nemen. Elke plaats die uw voetzool betreedt, zal van u zijn; vanaf de 

woestijn en de Libanon, vanaf de rivier, de rivier de Eufraat, tot aan de zee in 

het westen zal uw gebied zich uitstrekken. Niemand zal tegenover u 

standhouden; de HEERE, uw God, zal over heel het land dat u zult betreden, 
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angst en vrees voor u geven, zoals Hij tot u gesproken heeft. Zie, ik houd u 

heden zegen en vloek voor: de zegen, als u luistert naar de geboden van de 

HEERE, uw God, die ik u heden gebied; de vloek, als u niet luistert naar de 

geboden van de HEERE, uw God, en van de weg die ik u heden gebied, afwijkt 

om achter andere goden aan te gaan, die u niet gekend hebt.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Jesaja (29: 13 -23) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 29: 13 -23 

De Heere zei: Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij Mij eren met 

hun lippen, maar hun hart ver van Mij houden, en hun vrees voor Mij slechts 

een aangeleerd gebod van mensen is, daarom, zie, ga Ik verder met wonderlijk 

te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar; want de wijsheid van zijn 

wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. 

Wee hun die zich diep verbergen voor de HEERE om hun voornemen te 

verbergen; hun daden vinden in het duister plaats, zij zeggen: Wie ziet ons en 

wie kent ons? U draait de zaken om! Alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd 

kan worden met het leem, zodat het maaksel over zijn maker zegt: Hij heeft mij 

niet gemaakt, en het gevormde voorwerp over zijn pottenbakker zegt: Hij heeft 

er geen inzicht in. Is het niet nog een klein moment totdat de Libanon zal 

veranderen in een vruchtbaar veld, en het vruchtbare veld als een woud 

beschouwd zal worden? Op die dag zullen de doven horen de woorden van het 

Boek, en, verlost van donkerheid en duisternis, zullen de ogen van de blinden 

zien. De zachtmoedigen zullen blijdschap op blijdschap hebben in de HEERE, 

en de armen onder de mensen zullen zich in de Heilige van Israël verheugen. 

Want de geweldpleger zal omkomen, het zal uit zijn met de spotter. En allen 

die uit zijn op onrecht, zullen uitgeroeid worden: zij die een mens schuldig 

verklaren om een woord, zij die valstrikken leggen voor wie opkomt voor het 

recht in de poort, zij die de rechtvaardige wegdrukken, de woestenij in. 

Daarom, zo zegt de HEERE tegen het huis van Jakob, Hij Die Abraham heeft 

verlost: Nu zal Jakob niet beschaamd hoeven te worden, en nu zal zijn gezicht 

niet wit wegtrekken, want als hij zijn kinderen ziet, het werk van Mijn handen 

in zijn midden, dan zullen zij Mijn Naam als heilig erkennen, zij zullen de 

Heilige van Jakob als heilig erkennen, zij zullen bevreesd zijn voor de God van 

Israël.  Eer aan de Heilige Drieëenheid.  
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Job (21: 1 -34) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 21: 1 -34 

Maar Job antwoordde en zei: Luister aandachtig naar mijn woorden, en laat 

dat jullie vertroostingen zijn. Verdraag mij, nu zal ík spreken; en nadat ik 

gesproken heb, kunnen jullie spotten. Wat mij betreft, is mijn klacht tot een 

mens gericht? Maar al zou het zo zijn, waarom zou mijn geest niet verdrietig 

zijn? Wend je tot mij, en wees ontzet, en leg de hand op de mond. Ja, als ik 

hieraan denk, word ik door schrik overmand, en huiver grijpt mijn vlees aan: 

Waarom leven de goddelozen, worden zij oud, en wordt zelfs hun vermogen 

groot? Hun nageslacht is blijvend bij hen en met hen, en hun nakomelingen 

zijn voor hun ogen. Hun huizen hebben vrede en zijn zonder angst, en de roede 

van God is niet op hen. Zijn stier bespringt en mist niet; zijn koe kalft en heeft 

geen misdracht. Zij laten hun jonge kinderen gaan als een kudde, en hun 

kinderen huppelen. Zij verheffen hun stem met de tamboerijn en de harp, en 

zij verblijden zich op het geluid van de fluit. Zij slijten hun dagen in het goede; 

en in een ogenblik dalen zij af in het graf. Toch zeggen zij tegen God: Wijk van 

ons, want wij vinden geen vreugde in de kennis van Uw wegen. Wat is de 

Almachtige, dat wij Hem zouden dienen? En wat baat het ons dat wij bij Hem 

aandringen? Maar zie, hun welvaart is niet in hun eigen hand; het voornemen 

van de goddelozen is ver van mij. Hoe vaak gebeurt het dat de lamp van de 

goddelozen wordt uitgedoofd, en hun ondergang hun overkomt; dat God hun 

in Zijn toorn smarten uitdeelt, dat zij worden als stro voor de wind, en als kaf, 

dat de wervelwind wegneemt? Of bergt God de straf voor zijn ongerechtigheid 

voor zijn kinderen op? Laat Hij het hem vergelden, zodat hij het merkt. Laten 

zijn ogen zijn ondergang zien, en laat hij drinken van de grimmigheid van de 

Almachtige! Want wat voor vreugde vindt hij in zijn huis na hem, als het getal 

van zijn maanden is afgesneden? Kan men God kennis bijbrengen, terwijl Hij 

hen die hoog zijn, oordeelt? De een sterft terwijl zijn kracht nog ongebroken is, 

terwijl hij geheel zonder zorgen en gerust is. Zijn vaten zijn vol melk, en het 

merg van zijn beenderen is doordrenkt. De ander daarentegen sterft met een 

bittere ziel, en hij heeft niet van het goede gegeten. Zij liggen samen in het stof, 

en de maden overdekken hen. Zie, ik ken jullie gedachten, en de listige plannen 

waarmee jullie mij geweld aandoen. Want jullie zeggen: Waar is het huis van 

de edele, en waar is de tent, de woning van de goddelozen? Hebben jullie het 

niet gevraagd aan de voorbijgangers op de weg, en erkennen jullie hun 

aanwijzingen niet? Want de kwaaddoener wordt gespaard voor de dag van de 

ondergang; voor de dag van de verbolgenheden worden zij in veiligheid 
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gebracht. Wie vertelt hem in zijn gezicht welke weg hij gaat? Als hij wat doet, 

wie vergeldt het hem? Uiteindelijk wordt hij naar de graven gebracht, en men 

waakt over zijn grafheuvel. De kluiten van het dal zijn hem aangenaam, en alle 

mensen trekken achter hem aan; en zij die vóór hem geweest zijn, zijn niet te 

tellen. Wat troosten jullie mij dan met lege woorden! Van jullie antwoorden 

blijft alleen ontrouw over.  Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Daniël (14: 1 -42) 
 

Een lezing uit Daniël de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen  
 

Dan 14: 1 -42 

Daniël was een vertrouweling van de koning, en van alle hovelingen genoot hij 
het meeste aanzien. De Babyloniërs hadden een afgod die Bel heette. Elke dag 
werden er twaalf mud tarwebloem, veertig schapen en zes metrete wijn voor 
hem neergelegd. Ook de koning vereerde hem, en hij ging iedere dag naar hem 
toe om hem te aanbidden. Maar Daniël aanbad zijn eigen God. Dus vroeg de 
koning hem: ‘Waarom aanbidt u Bel niet?’ Daniël antwoordde: ‘Ik vereer geen 
afgodsbeeld dat door mensenhanden is gemaakt, maar de levende God, die de 
hemel en de aarde geschapen heeft en heerser is over al wat leeft.’ ‘Wilt u soms 
beweren dat Bel geen levende god is?’ vroeg de koning. ‘Ziet u niet hoeveel hij 
elke dag eet en drinkt?’ Daarop zei Daniël glimlachend: ‘Laat u niet misleiden, 
majesteit. Vanbinnen is hij van leem en vanbuiten van brons, en hij heeft nog 
nooit iets gegeten of gedronken.’ Woedend riep de koning zijn priesters bij zich 
en zei tegen hen: ‘Als u mij niet vertelt wie het voedsel opeet, laat ik u doden  .

Maar toont u aan dat Bel alles opeet, dan wordt Daniël gedood omdat hij Bel 
belasterd heeft.’ ‘Uw woord is wet,’ zei Daniël tegen de koning. Bel had zeventig 
priesters, die ook vrouwen en kinderen hadden. De koning ging samen met 
Daniël naar de tempel van Bel. Daar zeiden de priesters van Bel: ‘Wij gaan nu 
naar buiten. Wilt u, majesteit, het voedsel neerleggen, de wijn mengen en 
neerzetten, de deur sluiten en die met uw ring verzegelen? Als u hier 
morgenvroeg komt en u ziet dat Bel niet alles heeft opgegeten, mag u ons 
doden. Maar anders moet Daniël sterven, omdat hij ons belasterd heeft.’ Ze 
konden dat gemakkelijk zeggen, want onder de offertafel hadden ze een 
geheime ingang gemaakt, waardoor ze steeds naar binnen kwamen om het 
voedsel op te eten. Toen ze naar buiten waren gegaan, legde de koning het 
voedsel voor Bel neer. Daniël riep zijn dienaren, die as meebrachten. Hiermee 
bestrooiden ze de hele tempelvloer, terwijl alleen de koning nog aanwezig was. 
Daarna verlieten ze de tempel, sloten de deur achter zich, verzegelden die met 
de ring van de koning en gingen weg. Die nacht kwamen de priesters zoals 
altijd, samen met hun vrouwen en kinderen, en aten en dronken alles op. De 
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volgende ochtend stonden de koning en Daniël vroeg op. ‘Zijn de zegels niet 
verbroken, Daniël?’ vroeg de koning. En hij antwoordde: ‘Ze zijn niet 
verbroken, majesteit.’ Zodra de deur geopend was en de koning de tafel zag, 
riep hij luid: ‘U bent groot, Bel, er schuilt niet het minste bedrog in u!’ Maar 
Daniël hield de koning glimlachend tegen om te voorkomen dat hij naar binnen 
ging. ‘Kijkt u eens naar de vloer,’ zei hij toen, ‘en bedenkt u eens van wie die 
voetsporen kunnen zijn.’ De koning zei: ‘Ik zie voetsporen van mannen, 
vrouwen en kinderen.’ Hij werd razend en nam de priesters en hun vrouwen en 
kinderen gevangen. Zij lieten hem de geheime deur zien waardoor ze steeds 
naar binnen waren gekomen om alles wat op de tafel gelegd was op te eten. 
Daarop bracht de koning hen ter dood. Bel droeg hij over aan Daniël, die niet 
alleen het beeld maar ook de hele tempel neerhaalde. De Babyloniërs vereerden 
ook nog een grote draak. De koning zei tegen Daniël: ‘U kunt toch niet beweren 
dat dit geen levende god is? Aanbid hem dus.’ Maar Daniël zei: ‘Ik aanbid de 
Heer, mijn God, want hij is een levende God. Als u mij toestemming geeft, 
majesteit, zal ik de draak zonder zwaard of stok doden.’ De koning antwoordde: 
‘U hebt mijn toestemming ’.Daniël nam wat teer, vet en dunne graten, mengde 
alles door elkaar en vormde er koeken van die hij in de bek van de draak gooide. 
De draak slikte ze door en werd vanbinnen opengereten. Daniël zei: ‘Kijkt u nu 
eens wat u hebt vereerd.’ Toen de Babyloniërs hiervan hoorden, waren ze zo 
verontwaardigd dat ze zich tegen de koning keerden. ‘Onze koning is een Jood 
geworden!’ zeiden ze. ‘Hij heeft Bel vernietigd, de draak gedood en de priesters 
vermoord.’ Ze gingen naar de koning en zeiden: ‘Levert u Daniël aan ons uit, 
anders doden we u en uw familie.’ Door dat dreigement was de koning wel 
gedwongen Daniël aan hen uit te leveren. Ze wierpen Daniël in de leeuwenkuil, 
waar hij zes dagen bleef. In de kuil zaten zeven leeuwen, die elke dag twee mensen 
en twee schapen te eten kregen. Maar nu kregen ze niets, zodat ze Daniël zeker 
zouden opeten. In Judea leefde in die tijd de profeet Habakuk. Hij had soep 
gekookt en brood in een kom verkruimeld en wilde net naar het veld gaan om het 
eten naar de maaiers te brengen, toen een engel van de Heer tegen hem zei: ‘Breng 
het middagmaal dat je daar hebt naar Babylon, naar Daniël in de leeuwenkuil.’ 
‘Heer, ik ben nog nooit in Babylon geweest,’ zei Habakuk, ‘en waar die kuil is weet 
ik niet.’ De engel van de Heer pakte hem bij zijn kruin en droeg hem in een zucht 
naar Babylon, waar hij hem aan de rand van de kuil neerzette. ‘Daniël, Daniël,’ 
riep Habakuk, ‘hier is het middagmaal dat God je heeft gezonden.’ En Daniël zei: 
‘U hebt dus aan mij gedacht, God. U laat wie u liefhebben nooit in de steek’. Daniël 
stond op en begon te eten. Habakuk werd door de engel van God onmiddellijk 
weer teruggebracht naar zijn woonplaats. Op de zevende dag kwam de koning om 
over Daniël te rouwen. Hij liep naar de kuil, keek erin en zag Daniël zitten. Hij 
juichte: ‘Groot bent u, Heer, God van Daniël! Er is geen andere God dan u’. Hij 
trok Daniël uit de kuil en liet degenen die Daniëls ondergang hadden willen 
bewerkstelligen in de kuil gooien, en zij werden onmiddellijk, pal voor zijn ogen, 
verslonden.  Eer aan de Heilige Drieëenheid.  
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (4: 31 – 37) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 28: 6, 7 

Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord. De 

HEERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 4: 31 – 37 

En Hij daalde af naar Kapernaüm, een stad in Galilea, en onderwees hen op de 

sabbatdagen. En zij stonden versteld van Zijn onderricht, want Zijn woord was 

met gezag. En in de synagoge was een man die een geest van een onreine demon 

had, en die riep met luide stem: Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus 

de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet wie U 

bent, namelijk de Heilige van God. Maar Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga 

uit hem weg! En de demon ging uit hem weg, nadat hij hem in het midden 

geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te bezorgen. En zij werden 

allen erg verbaasd. Zij spraken met elkaar en zeiden: Wat is dit voor woord, dat 

Hij met gezag en kracht de onreine geesten bevel geeft en zij weggaan? En de 

roep over Hem verspreidde zich naar elke plaats in de omgeving. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 13: 7 - 16 

Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let 

op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na. Jezus Christus is 

gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door 

veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt 

door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen 

baat bij gevonden. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel 

dienen, niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als 

verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd 

binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom 

heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort 

geleden. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad 

dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de 

toekomstige. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, 

namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. En vergeet het weldoen 

en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een 

welgevallen.  De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 4: 7 - 16 

Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die 

liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want 

God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn 

eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door 

Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij 

ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als 

God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God 

gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons 

volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, 
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doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen 

dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. Al wie 

belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. En wij 

hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie 

in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 22: 17 - 24 

En het overkwam mij, toen ik in Jeruzalem teruggekeerd was en in de tempel 

bad, dat ik in geestvervoering raakte, en dat ik Hem zag en Hij tegen mij zei: 

Haast u en ga met spoed uit Jeruzalem weg, want ze zullen uw getuigenis over 

Mij niet aannemen. En ik zei: Heere, ze weten dat ik hen die in U geloofden, in 

de gevangenis wierp en in de synagogen liet geselen; en toen het bloed van 

Stefanus, Uw getuige, vergoten werd, stond ik daar ook bij en stemde in met 

zijn dood, en paste op de kleren van hen die hem doodden. En Hij zei tegen mij: 

Ga, want Ik zal u ver weg zenden, naar de heidenen. Zij hoorden hem nu aan 

tot dit woord toe, maar daarna verhieven zij hun stem en zeiden: Weg van de 

aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven. En toen zij 

schreeuwden en de kleren van zich afsmeten en stof in de lucht gooiden, beval 

de overste hem in de kazerne te brengen. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (15: 21 - 31) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 28: 2 

Hoor mijn luide smeekbeden, wanneer ik tot U roep, wanneer ik mijn handen 

ophef naar Uw binnenste heiligdom. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 15: 21 - 31 

En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En 

zie, een Kananese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar Hem: Heere, Zoon 

van David, ontferm U over mij! Mijn dochter is ernstig door een demon 

bezeten. Maar Hij antwoordde haar met geen woord. En Zijn discipelen 

kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: Stuur haar weg, want zij roept ons na. 

Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen 

van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor Hem neer en 

zei: Heere, help mij! Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het 

brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Zij zei: Ja, 

Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van 

hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw 

geloof; het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment 

gezond. En Jezus vertrok vandaar en kwam bij de zee van Galilea; en Hij klom 

de berg op en ging daar zitten. En er kwam een grote menigte naar Hem toe en 

zij hadden kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden 

bij zich, en vele anderen. En zij legden ze voor de voeten van Jezus en Hij genas 

hen, zodat de menigte zich verwonderde, toen zij zagen dat zij die niet hadden 

kunnen spreken, konden spreken, de verlamden gezond waren, de kreupelen 

konden lopen en de blinden konden zien; en zij verheerlijkten de God van 

Israël.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

$$$ 
 

G. Vasten Hoofdindex 



Zaterdag van de 4E weerk v.d. grote vasten  

 

 

 

993 

ZaterDAG VAN DE 4e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (16: 19 – 31) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 142: 6, 8 

Tot U roep ik, HEERE. Ik zeg: U bent mijn toevlucht, mijn deel in het land der 

levenden. Leid mijn ziel uit de gevangenis om Uw Naam te loven. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 16: 19 – 31 

Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en 

die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, van wie 

de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de 

zweren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die 

van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en likten 

zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de 

schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd 

begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag 

hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei: Vader 

Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top 

van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk 

pijn in deze vlam. Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel 

ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij 

vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof 

aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen 

en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan. En hij zei: Ik vraag u 

dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb vijf 

broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet 

komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes 

en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei: Nee, vader 

Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich 

bekeren. Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten 
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luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou 

opstaan. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de 

Filippenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

Fil 4: 4 – 9 

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid 

zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar 

laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend 

worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw 

harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat 

waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, 

al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, 

bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, 

doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 3: 13 – 4: 6 

Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn 

werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst 

en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de 

waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, 

natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde 

en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste 

rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid 

en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de 

gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Vanwaar al 

die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit 

uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar 
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iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te 

bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt 

niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, 

met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige mannen en 

vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen 

God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God 

aangemerkt. Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons 

woont, verlangt Die vurig naar afgunst? Hij echter geeft des te meer genade. 

Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de 

nederigen geeft Hij genade.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 24: 24 –25: 12 

En na enige dagen kwam Felix daar met zijn vrouw Drusilla, die een Jodin was. 

En hij ontbood Paulus en hoorde hem over het geloof in Christus. En toen hij 

sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstige oordeel, 

werd Felix zeer bevreesd en antwoordde: Nu kunt u gaan; wanneer ik 

gelegenheid heb, zal ik u weer laten halen. En tegelijkertijd hoopte hij ook dat 

Paulus hem geld zou geven om losgelaten te worden. Daarom ontbood hij hem 

ook dikwijls en sprak hij met hem. Maar toen er twee jaar verstreken was, kreeg 

Felix Porcius Festus als opvolger; en Felix, die de Joden een gunst wilde 

bewijzen, liet Paulus gevangen achter. Festus dan ging, drie dagen nadat hij in 

de provincie gekomen was, vanuit Caesarea naar Jeruzalem. En de 

hogepriester en de voornaamsten van de Joden verschenen voor hem met een 

aanklacht tegen Paulus en deden hem een verzoek: Zij vroegen om een gunst 

ten nadele van Paulus, namelijk of hij hem naar Jeruzalem wilde ontbieden. Zij 

waren van plan een hinderlaag te leggen om hem onderweg te doden. Maar 

Festus antwoordde dat Paulus in Caesarea in hechtenis werd gehouden en dat 

hij daar zelf met spoed naartoe zou reizen. Hij zei: Laten zij onder u die daartoe 

in staat zijn, dan meereizen; en als er iets onbehoorlijks in deze man is, laten 

zij hem beschuldigen. En nadat hij niet meer dan tien dagen bij hen 

doorgebracht had, ging hij naar Caesarea; en de volgende dag, toen hij op de 
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rechterstoel zat, gaf hij bevel Paulus voor te leiden. En toen hij daar gekomen 

was, gingen de Joden die uit Jeruzalem gekomen waren, om hem heen staan 

en brachten vele en zware beschuldigingen tegen Paulus in, die zij niet konden 

bewijzen. Hij verdedigde zich en zei: Ik heb niet tegen de wet van de Joden, niet 

tegen de tempel, en ook niet tegen de keizer enige zonde bedreven. Maar 

Festus, die de Joden een gunst wilde bewijzen, antwoordde Paulus en zei: Wilt 

u naar Jeruzalem gaan en daar in mijn tegenwoordigheid over deze zaken 

geoordeeld worden? Maar Paulus zei: Ik sta voor de rechterstoel van de keizer 

en daar behoor ik geoordeeld te worden. Ik heb de Joden geen onrecht gedaan, 

zoals ook u heel goed weet. Want als ik onrecht doe en iets gedaan heb wat de 

dood verdient, weiger ik niet te sterven; maar als er niets waar is van dat 

waarvan zij mij beschuldigen, kan niemand mij bij wijze van gunst aan hen 

uitleveren. Ik beroep mij op de keizer! Toen antwoordde Festus, nadat hij met 

de raad gesproken had: U hebt u op de keizer beroepen? U zult naar de keizer 

gaan.  Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in 

kracht en slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (21: 33 – 46) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 61: 2, 6 

O God, luister naar mijn roepen, sla acht op mijn gebed; U hebt mij de erfenis 

gegeven van wie Uw Naam vrezen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 21: 33 – 46 

Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een 

wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een 

wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan 

landbouwers en ging naar het buitenland. Toen de tijd van de vruchten 

naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te 

ontvangen. En de landbouwers namen zijn slaven, sloegen de één, doodden een 

ander, en stenigden een derde. Nogmaals stuurde hij andere slaven, meer in 
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aantal dan de eerste, en zij deden met hen hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn 

zoon naar hen toe en zei: Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Maar toen 

de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: Dit is de erfgenaam. 

Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze hem 

gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard en doodden hem. 

Wanneer dan de heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die 

landbouwers doen? Zij zeiden tegen Hem: Hij zal die kwaaddoeners een kwade 

dood doen sterven en zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren, die 

hem de vruchten op hun tijd zullen geven. Jezus zei tegen hen: Hebt u nooit 

gelezen in de Schriften: De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot 

een hoeksteen geworden; dit is door de Heere geschied, en het is wonderlijk in 

onze ogen? Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal 

worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. En wie op 

deze steen valt, zal verpletterd worden; en op wie hij valt, die zal hij 

vermorzelen. En toen de overpriesters en Farizeeën deze gelijkenissen van 

Hem hoorden, begrepen zij dat Hij over hen sprak. En zij probeerden Hem te 

grijpen, maar zij waren bevreesd voor de menigten, omdat die Hem voor een 

profeet hielden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
  

G. Vasten Hoofdindex 
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Maandag VAN DE 5e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Spreuken (3: 5 - 18) 
 

Een lezing uit uit het boek van Spreuken, de wijze van Salomo, zijn heilige 

zegen zij met ons, Amen. 
 

Spr 3: 5 - 18 

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken 

Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken. Wees niet wijs in je eigen 

ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn 

voor je navel en verfrissing voor je beenderen. Vereer de HEERE met je bezit, 

met de eerstelingen van heel je opbrengst, dan zullen je schuren gevuld worden 

met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Mijn zoon, verwerp 

de vermaning van de HEERE niet en heb geen afkeer van Zijn bestraffing. Want 

de HEERE straft wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die hij 

goedgezind is. Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht 

verkrijgt, want haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en haar 

inkomen beter dan bewerkt goud, zij is kostbaarder dan robijnen. Al jouw 

wensen zijn met haar niet te vergelijken. Lengte van dagen is in haar 

rechterhand, in haar linkerhand zijn rijkdom en eer. Haar wegen zijn lieflijke 

wegen, al haar paden zijn vrede. Zij is een boom des levens voor wie haar 

vastgrijpen: wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Jesaja (37: 33 - 38: 6) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 37: 33 - 38: 6 

Daarom, zo zegt de HEERE over de koning van Assyrië: Hij zal deze stad niet 

binnenkomen, daar geen pijl in schieten, haar met geen schild tegemoetkomen, 

en tegen haar geen belegeringsdam opwerpen. Langs de weg waarover hij 

gekomen is, zal hij terugkeren, maar deze stad zal hij niet binnenkomen, 

spreekt de HEERE. Want Ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen, 

omwille van Mijzelf en omwille van David, Mijn dienaar. Toen trok de engel 

van de HEERE ten strijde en sloeg in het legerkamp van Assyrië 

honderdvijfentachtigduizend man neer. Toen men de volgende morgen vroeg 



Maandag van de 5E weerk v.d. grote vasten  

 

 

 

999 

opstond, zie, het waren allemaal dode lichamen. Daarop brak Sanherib, de 

koning van Assyrië, op. Hij trok weg en keerde naar zijn land terug; en hij bleef 

in Ninevé. Het gebeurde nu, toen hij zich in het huis van Nisroch, zijn god, 

neerboog, dat Adrammelech en Sarezer, zijn zonen, hem met het zwaard 

doodden. Zij ontkwamen naar het land Ararat, en Esar-Haddon, zijn zoon, 

werd koning in zijn plaats. In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen 

kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt 

de HEERE: Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. 

Daarop keerde Hizkia zijn gezicht om naar de muur en bad tot de HEERE en 

zei: Och HEERE, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor 

Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in Uw ogen. En Hizkia 

huilde erg. Toen kwam het woord van de HEERE tot Jesaja: Ga tegen Hizkia 

zeggen: Zo zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed 

gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik zal vijftien jaar aan uw levensdagen 

toevoegen, en Ik zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden, evenals 

deze stad; Ik zal deze stad beschermen.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Job (22: 1 - 30) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 22: 1 - 30 

Toen antwoordde Elifaz, de Temaniet, en zei: Zou een man God tot nut zijn? 

Maar voor zichzelf zal de verstandige tot nut zijn. Is het een vreugde voor de 

Almachtige dat jij rechtvaardig bent; of winst dat jij je wegen vervolmaakt? Is 

het omdat je godvrezend bent dat Hij je bestraft, dat Hij met je voor het gericht 

komt? Is je slechtheid niet groot, en zijn je ongerechtigheden niet eindeloos? 

Want je hebt zonder reden van je broeders een onderpand genomen, en je hebt 

de kleding van naakten uitgetrokken. Aan de vermoeide gaf je geen water te 

drinken, en je hebt de hongerige brood onthouden. Maar was er een man met 

macht, voor hem was het land, en een aanzienlijk persoon woonde er. 

Weduwen heb je met lege handen weggestuurd, en de armen van de wezen 

werden verbrijzeld. Dáárom zijn er strikken rondom je, en word je plotseling 

door schrik overmand. Of zie je de duisternis niet, en de vloed van water die je 

bedekt? Is God niet in de hoge hemel? Zie toch de hoogste sterren, hoe 

verheven ze zijn. Maar jij zegt: Wat weet God ervan? Zou Hij door de donkere 

wolken heen oordelen? De wolken zijn voor Hem een schuilplaats, zodat Hij 

niet ziet; en Hij wandelt over de omtrek van de hemel. Blijf je je houden aan 
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het eeuwenoude pad dat de onrechtvaardige mensen betreden hebben? Zij zijn 

uitgeroeid, terwijl het de tijd nog niet was; een rivier is over hun fundament 

uitgestort. Zij zeggen tegen God: Wijk van ons! Wat zou de Almachtige voor 

hen doen? Hij had immers hun huizen met het goede gevuld. Daarom is het 

voornemen van de goddelozen ver van mij. De rechtvaardigen zien het en 

verblijden zich, en de onschuldige bespot hen. Immers, onze tegenstander 

wordt uitgeroeid, en het vuur verteert wat van hen over is. Gewen je toch aan 

Hem en heb vrede; daardoor zal het goede over je komen. Ontvang toch het 

onderricht uit Zijn mond, en leg Zijn woorden in je hart. Als je je bekeert tot de 

Almachtige, zul je gebouwd worden. Doe het onrecht ver weg van je tent. Laat 

het goud in het stof liggen, en het goud van Ofir bij de rots van de beken, dan 

zal de Almachtige je goud zijn, en je schatten aan zilver. Ja, dan zul je vreugde 

scheppen in de Almachtige, en je zult je gezicht tot God opheffen. Je zult vurig 

tot Hem bidden, en Hij zal je verhoren; en je zult je geloften nakomen. Als je 

een zaak besluit, dan komt die voor je tot stand; en op je wegen zal het licht 

schijnen. Als ze iemand vernederen, en je zegt: Omhoog! dan zal God degene 

die de ogen heeft neergeslagen, verlossen. Hij zal zelfs degene bevrijden die niet 

onschuldig is; die wordt bevrijd door de reinheid van jóuw handen.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (12: 16 – 21) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 88: 3, 4, 5 

Neig Uw oor tot mijn roepen. Want mijn ziel is verzadigd van ellende, mijn 

leven raakt bijna het graf. Ik word gerekend tot hen die in de kuil neerdalen. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 12: 16 – 21 

En Hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had veel 

opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb 

geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: Dit zal ik doen: ik zal mijn 
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schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al mijn koren en al mijn 

goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen 

liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen 

hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u 

gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf 

schatten verzamelt en niet rijk is in God.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de 

Filippenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

Fil 2: 1 - 16 

Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, 

als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en 

ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind 

bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit 

eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander 

voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor 

wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen 

is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, 

hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan 

God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf 

aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens 

bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de 

dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd 

en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van 

Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en 

die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere 

is, tot heerlijkheid van God de Vader. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd 

gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu 

veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, 

want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn 

welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u 

onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van 

een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, 



Maandag van de 5E weerk v.d. grote vasten  

 

 

 

1112 

door vast te houden aan het Woord van het leven, mij tot roem met het oog op 

de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet 

tevergeefs heb ingespannen. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 3: 10 - 18 

Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong 

weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die 

moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en 

die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn 

oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen 

die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van 

het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan 

bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in 

verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd 

bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die 

in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in 

datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd 

gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het 

is beter te lijden – als God dat wil – terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet. 

Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig 

was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter 

dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 10: 25 – 35 

En het gebeurde, toen Petrus naar binnen ging, dat Cornelius hem 

tegemoetkwam, aan zijn voeten viel en hem aanbad. Maar Petrus richtte hem 

op en zei: Sta op, ik ben zelf ook maar een mens. En terwijl hij met hem sprak, 

ging hij naar binnen en trof er velen aan die samengekomen waren. En hij zei 

tegen hen: U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand 

van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan; maar God heeft mij 

laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook 

zonder tegenspreken gekomen, toen ik ontboden werd. Dus vraag ik om welke 

reden u mij hebt ontboden. En Cornelius zei: Vier dagen geleden had ik tot dit 

uur toe gevast, en op het negende uur bad ik in mijn huis. En zie, er stond een 

man in blinkende kleding voor mij en die zei: Cornelius, uw gebed is verhoord 

en uw liefdegaven zijn bij God in gedachtenis gekomen. Stuur dan mensen naar 

Joppe en laat Simon halen, die ook Petrus genoemd wordt; deze is te gast in 

het huis van Simon, de leerlooier, bij de zee. Als hij hier gekomen is, zal hij tot 

u spreken. Dus heb ik ogenblikkelijk mensen naar u toe gestuurd, en u hebt er 

goed aan gedaan dat u hier gekomen bent. Wij zijn dan nu allen hier aanwezig, 

in de tegenwoordigheid van God, om alles te horen wat u door God bevolen is. 

En Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat God niet 

iemand om de persoon aanneemt; maar in ieder volk is degene die Hem vreest 

en gerechtigheid doet, Hem welgevallig. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (9: 12 - 17) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 86: 3, 4 

Wees mij genadig, Heere, want ik roep tot U de hele dag. Verblijd de ziel van 

Uw dienaar, want tot U, Heere, hef ik mijn ziel op. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 9: 12 - 17 

De dag begon te dalen. De twaalf kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: 

Stuur de menigte weg, opdat zij naar de omliggende dorpen en gehuchten gaan 

om onderdak en voedsel te vinden, want wij zijn hier op een eenzame plaats. 

Maar Hij zei tegen hen: Geeft u hun te eten. Zij zeiden: Wij hebben niet meer 

dan vijf broden en twee vissen, of wij zouden voor al dit volk voedsel moeten 

gaan kopen. Er waren namelijk ongeveer vijfduizend mannen. Maar Hij zei 

tegen Zijn discipelen: Laat hen gaan zitten in groepen, elk van vijftig. En zij 

deden dat en lieten allen plaatsnemen. En nadat Hij de vijf broden en de twee 

vissen genomen had, keek Hij op naar de hemel, en Hij zegende ze, brak ze en 

gaf ze aan de discipelen om aan de menigte voor te zetten. En zij aten en werden 

allen verzadigd. Wat zij overhadden van de stukken brood, werd opgeraapt: 

twaalf manden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
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Dinsdag VAN DE 5e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Numeri (10: 35 – 11: 35) 
 

Een lezing uit Numeri van Mozes de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, 

Amen. 
 

Num 10: 35 - 11: 34 

En het was bij het opbreken van de ark dat Mozes zei: Sta op, HEERE, laat Uw 

vijanden overal verspreid worden en hen die U haten, van Uw aangezicht 

vluchten! En als ze rustte, zei hij: Keer terug, HEERE, tot de tienduizenden van 

de duizenden van Israël! En het gebeurde, toen het volk zich beklaagde, dat het 

kwaad was in de oren van de HEERE, want de HEERE hoorde het, zodat Zijn 

toorn ontbrandde. En het vuur van de HEERE brandde onder hen en verteerde, 

aan de rand van het kamp. Toen riep het volk tot Mozes, en Mozes bad tot de 

HEERE, en het vuur doofde. Daarom gaf hij die plaats de naam Tabera, omdat 

daar het vuur van de HEERE tegen hen gebrand had. Het samenraapsel van 

vreemdelingen dat in hun midden verkeerde, werd met gulzigheid bevangen; 

daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden: Wie zal ons vlees te 

eten geven? Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten, aan 

de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Maar nu 

droogt onze ziel uit, er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen! Het 

manna leek op korianderzaad en de kleur ervan leek op de kleur van 

balsemhars. Het volk liep overal rond, verzamelde het, en maalde het met 

handmolens, of stampte het fijn met een stamper. Dan kookte men het in een 

pot en maakte er koeken van. De smaak ervan leek op de smaak van baksel in 

olie. Telkens wanneer de dauw 's nachts op het kamp neerdaalde, daalde ook 

het manna daarop neer. Toen hoorde Mozes het volk jammeren, geslacht na 

geslacht, ieder voor de ingang van zijn tent. En de toorn van de HEERE 

ontbrandde hevig; ook in de ogen van Mozes was het kwalijk. En Mozes zei 

tegen de HEERE: Waarom hebt U Uw dienaar kwaad gedaan en waarom heb 

ik geen genade gevonden in Uw ogen, dat U de last van heel dit volk op mij legt? 

Ben ík soms zwanger geweest van heel dit volk? Of heb ík het gebaard, zodat U 

tegen mij zou kunnen zeggen: Draag het in uw schoot, zoals een verzorger een 

zuigeling draagt, naar het land dat U hun vaderen gezworen hebt? Waar zou ik 

vlees vandaan moeten halen om al dit volk te geven? Want zij jammeren tegen 

mij: Geef ons vlees, zodat wij kunnen eten! Ik alleen kan al dit volk niet dragen, 

want het is mij te zwaar. En als U mij zo wilt behandelen, dood mij dan toch 
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meteen, als ik genade in Uw ogen gevonden heb, en laat mij mijn onheil niet 

aanzien! De HEERE zei tegen Mozes: Verzamel voor Mij zeventig mannen uit 

de oudsten van Israël, van wie u weet dat zij de oudsten van het volk zijn en de 

beambten ervan. U moet hen bij de tent van ontmoeting brengen en zij moeten 

daar bij u gaan staan. Dan zal Ik neerdalen en daar met u spreken. En van de 

Geest Die op u is, zal Ik een deel afzonderen en op hen leggen. Zij zullen samen 

met u de last van dit volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen. En 

tegen het volk moet u zeggen: Heilig u tegen morgen, en u zult vlees eten. U 

hebt immers ten aanhoren van de HEERE gejammerd: Wie zal ons vlees te eten 

geven? We hadden het zo goed in Egypte! Daarom zal de HEERE u vlees geven, 

en u zult eten. U zult het niet één dag eten, geen twee dagen, geen vijf dagen, 

geen tien dagen, en geen twintig dagen, maar tot een volle maand, totdat het u 

de neus uit komt en u ervan walgt. Want u hebt de HEERE, Die in uw midden 

is, verworpen, en hebt voor Zijn aangezicht gejammerd: Waarom zijn wij 

eigenlijk uit Egypte vertrokken? En Mozes zei: Dit volk, in het midden waarvan 

ik verkeer, bestaat uit zeshonderdduizend man te voet, en Ú zegt: Ik zal hun 

vlees geven en zij zullen er een volle maand van eten! Kunnen dan voor hen zo 

veel stuks kleinvee en runderen geslacht worden, dat het voor hen genoeg zal 

zijn? Kunnen soms al de vissen in de zee voor hen verzameld worden, dat het 

voor hen genoeg zal zijn? Maar de HEERE zei tegen Mozes: Is de hand van de 

HEERE te kort? Nu zult u zien of Mijn woord werkelijkheid voor u zal worden, 

of niet. Mozes ging naar buiten en sprak de woorden van de HEERE tot het 

volk. En hij verzamelde zeventig mannen uit de oudsten van het volk en stelde 

hen op rondom de tent. Toen daalde de HEERE neer in de wolk en sprak tot 

hem, en Hij zonderde een deel af van de Geest Die op hem was, en droeg dat 

over op de zeventig mannen, die oudsten. En het gebeurde, toen de Geest op 

hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Twee mannen echter 

waren in het kamp achtergebleven. De naam van de ene was Eldad, en de naam 

van de andere Medad. De Geest rustte op hen – zij behoorden namelijk tot de 

aangeschrevenen, maar waren niet naar de tent vertrokken – en zij 

profeteerden in het kamp. Een jongen liep snel weg en vertelde het aan Mozes, 

en zei: Eldad en Medad profeteren in het kamp. Jozua, de zoon van Nun, de 

dienaar van Mozes, een van zijn uitgekozen jongeren, antwoordde en zei: Mijn 

heer Mozes, belet het hun! Maar Mozes zei tegen hem: Zet u zich voor mij in? 

Och, waren allen van het volk van de HEERE maar profeten, dat de HEERE 

Zijn Geest over hen gaf! Daarna trok Mozes zich in het kamp terug, hij en de 

oudsten van Israël. Toen stak er van de kant van de HEERE een wind op en 

voerde kwakkels aan vanaf de zee, en verspreidde ze boven het kamp, ongeveer 

een dagreis naar de ene kant en een dagreis naar de andere kant, rondom het 
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kamp, ongeveer twee el hoog boven het aardoppervlak. En het volk stond op, 

die hele dag en die hele nacht, en heel de volgende dag, en men verzamelde de 

kwakkels. Wie het minst had, had tien homer verzameld, en men spreidde ze 

wijd voor zich uit, rondom het kamp. Het vlees zat nog tussen hun tanden, 

voordat het gekauwd was, toen de toorn van de HEERE tegen het volk 

ontbrandde, en de HEERE bracht het volk een zeer grote slag toe. Daarom gaf 

men die plaats de naam Kibroth-Taäva, want daar hadden zij het volk dat zo 

gulzig geweest was, begraven. Van Kibroth-Taäva trok het volk verder naar 

Hazeroth, en zij bleven in Hazeroth.  Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Spreuken (3: 19 - 4: 9) 
 

Een lezing uit uit het boek van Spreuken, de wijze van Salomo, zijn heilige 

zegen zij met ons, Amen. 
 

Spr 3: 19 - 4: 9 

De HEERE heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht 

gevestigd. Door Zijn kennis hebben de diepe wateren zich een weg gebaand, en 

druipen de wolken van dauw. Mijn zoon, laat ze niet wijken van je ogen: neem 

wijsheid en bedachtzaamheid in acht. Zij zullen leven zijn voor je ziel, een 

sieraad voor je hals. Dan zul je je weg onbezorgd gaan en je voet niet stoten. Als 

je neerligt, zul je niet angstig zijn, je zult neerliggen en je slaap zal aangenaam 

zijn. Wees niet bevreesd voor plotselinge angst of voor verwoesting door 

goddelozen, als die komt, want de HEERE is je hoop, Hij zal je voet bewaren 

voor gevangenschap. Onthoud het goede niet aan wie er recht op hebben als 

het binnen je macht ligt dat te doen. Zeg niet tegen je naaste: Ga heen en kom 

nog eens terug en morgen zal ik het geven, terwijl het bij jou is. Smeed geen 

kwaad tegen je naaste, terwijl hij onbezorgd bij jou woont. Klaag een mens niet 

zonder reden aan als hij jou geen kwaad heeft gedaan. Wees niet jaloers op een 

man van geweld en verkies geen van zijn wegen, want wie afwijkt van de rechte 

weg is voor de HEERE een gruwel, maar met de oprechten gaat Hij 

vertrouwelijk om. De vloek van de HEERE rust op het huis van de goddeloze, 

maar de woning van de rechtvaardigen zal Hij zegenen. De spotters zal Híj wel 

bespotten, maar zachtmoedigen zal Hij genade geven. Wijzen zullen eer 

ontvangen, maar dwazen laden schande op zich. Luister, kinderen, naar de 

vermaning van je vader en sla er acht op om inzicht te leren kennen, want ik 

geef jullie een goede les: verlaat mijn onderricht niet! Want ik was een zoon 

voor mijn vader, onervaren en een enig kind voor mijn moeder. Hij onderwees 

mij en zei tegen mij: Laat je hart mijn woorden vasthouden: neem mijn 
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geboden in acht en leef. Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet een van 

de woorden van mijn mond en wijk er niet van af. Verlaat de wijsheid niet en 

zij zal je bewaren, heb haar lief en zij zal je beschermen. Het beginsel van 

wijsheid is: verwerf wijsheid, en bij alles wat je verwerft: verwerf inzicht! Houd 

haar hoog en zij zal je verheffen. Zij zal jou vereren, als je haar omhelst. Zij zal 

je hoofd een bevallige krans geven, jou een sierlijke kroon schenken.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Jesaja (40: 1 - 8) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 40: 1 - 8 

Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem 

en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend 

is, dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor al haar 

zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de 

HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle 

dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; 

wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De 

heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal 

het zien, want de mond van de HEERE heeft gesproken. Een stem zegt: Roep! 

En hij zegt: Wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid 

als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van 

de HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem 

valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Job (25: 1 – 26: 14) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 25: 1 – 6 

Toen antwoordde Bildad, de Suhiet, en zei: Heerschappij en diep ontzag zijn 

bij Hem, Hij maakt vrede in Zijn hoogten. Zijn Zijn troepen te tellen? En over 

wie gaat Zijn licht niet op? Hoe zou een sterveling dan rechtvaardig zijn voor 

God, en hoe zou hij, geboren uit een vrouw, zuiver zijn? Zie, tot aan de maan 

toe ze is niet helder, en de sterren zijn niet zuiver in Zijn ogen. Hoeveel te 
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minder een sterveling, die een made is, en een mensenkind, dat een worm is!  
Maar Job antwoordde en zei: Hoe heb jij hem geholpen die geen kracht heeft, 

en de arm verlost die geen macht heeft? Hoe heb jij hem raad gegeven die geen 

wijsheid had, en hoe heb jij hem wijsheid in overvloed bekendgemaakt? Aan 

wie heb jij zulke woorden bekendgemaakt? En wiens geest is van jou uitgegaan? 

De gestorvenen zullen opnieuw geboren worden van onder de wateren, en de 

bewoners daarvan. Het graf is naakt voor Hem, en er is geen bedekking voor 

het verderf. Hij strekt het noorden uit over het ledige; Hij hangt de aarde op 

aan het niets. Hij bindt het water in Zijn wolken; toch scheurt de wolk 

daaronder niet. Hij bedekt de aanblik van Zijn troon; Hij spreidt Zijn wolk 

erover uit. Hij heeft een begrenzing afgetekend over het wateroppervlak, tot 

aan de grens tussen licht en duisternis. De pilaren van de hemel sidderen en 

zijn verbijsterd vanwege Zijn bestraffing. Door Zijn kracht heeft Hij de zee 

opgezweept, en door Zijn inzicht heeft Hij Rahab neergeslagen. Door Zijn Geest 

kreeg de hemel schoonheid; Zijn hand heeft de snelle slang doorboord. Zie, dit 

zijn nog maar de uiteinden van Zijn wegen; wat hebben wij slechts een 

fluisterend woord van Hem gehoord! Wie zou dan de donder van Zijn kracht 

kunnen begrijpen? Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (9: 14 - 24) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 86: 5, 6 

U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid 

voor allen die U aanroepen. HEERE, neem mijn gebed ter ore, sla acht op mijn 

luide smeekbeden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 9: 14 - 24 

En toen Hij bij de discipelen gekomen was, zag Hij een grote menigte om hen 

heen en enige schriftgeleerden, die met hen aan het redetwisten waren. En 

meteen toen heel de menigte Hem zag, waren zij ontdaan, en zij snelden naar 

Hem toe en begroetten Hem. En Hij vroeg aan de schriftgeleerden: Waarom 
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redetwist u met hen? En iemand uit de menigte antwoordde: Meester, ik heb 

mijn zoon, die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken, bij U gebracht. 

En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond, en het schuim 

staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft; en ik heb tegen 

Uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. 

En Hij antwoordde hem en zei: O ongelovig geslacht, hoelang zal Ik nog bij u 

zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem bij Mij. En zij brachten hem 

bij Hem; en toen hij Hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken; en hij 

viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En Hij vroeg aan 

zijn vader: Hoelang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei: Van jongs af aan. 

En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te 

brengen; maar als U iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen 

over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen 

zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder 

tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de 

Filippenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

Fil 2: 22 – 26 

En u kent zijn beproefdheid, dat hij met mij gediend heeft in het Evangelie, zoals 

een kind met zijn vader. Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen, zodra ik mijn 

zaken kan overzien. Maar ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf spoedig zal 

komen. Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen, mijn 

broeder, medearbeider en medestrijder, en uw gezant en dienaar in wat ik nodig 

had, omdat hij vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 3: 2 - 11  

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij 

zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk 

zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem 

heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is. Ieder die de zonde doet, doet ook de 

wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat Hij geopenbaard 

is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet. Ieder die in Hem 

blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet 

gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, 

is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel; want 

de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat 

Hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de 

zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit 

God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te 

herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als 

hij die zijn broeder niet liefheeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin 

gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in eeuwigheid. 

Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 24: 10 - 23 

Maar Paulus antwoordde, nadat de stadhouder hem een wenk had gegeven dat 

hij kon spreken: Omdat ik weet dat u al vele jaren rechter over dit volk bent, 

verdedig ik mijn zaak met des te meer vertrouwen. U kunt immers weten dat 

het niet meer dan twaalf dagen geleden is sinds ik naar Jeruzalem ging om te 

aanbidden. En zij hebben mij niet aangetroffen in de tempel, in gesprek met 

iemand of bezig met het veroorzaken van een samenscholing, niet in de 

synagogen en ook niet in de stad, en zij kunnen ook niets bewijzen van datgene 

waarvan zij mij nu beschuldigen. Maar dit erken ik voor u: dat ik volgens die 
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Weg die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaderen dien, en dat ik 

alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten geschreven staat. Ik heb hoop op 

God – zij zelf verwachten het ook – dat er een opstanding van de doden zal zijn 

van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En daarom oefen ik mijzelf om 

altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. En na verscheidene 

jaren kwam ik om liefdegaven aan mijn volk te brengen en om te offeren. 

Terwijl ik dat deed, troffen enige Joden uit Asia mij, nadat ik gereinigd was, in 

de tempel aan, niet met een menigte en ook niet met opschudding. Die hadden 

hier voor u moeten verschijnen en mij moeten beschuldigen als zij iets tegen 

mij zouden hebben. Of laten deze mannen hier zelf zeggen of zij enige 

ongerechtigheid in mij vonden, toen ik voor de Raad stond, of het moest zijn 

met betrekking tot dit ene woord dat ik uitriep toen ik in hun midden stond: 

Over de opstanding van de doden word ik heden door u geoordeeld! Toen Felix, 

die vrij nauwkeurig op de hoogte was van de Weg, dit gehoord had, verdaagde 

hij hun zaak, en zei: Als Lysias, de overste, gekomen is, zal ik een onderzoek 

instellen naar uw zaak. En hij gaf de hoofdman over honderd opdracht Paulus 

in hechtenis te houden, maar onder betere omstandigheden, en niemand van 

de zijnen te verhinderen hem van dienst te zijn of naar hem toe te komen. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (8: 12 - 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 86: 17 

Doe aan mij een teken ten goede; zodat wie mij haten het zien en beschaamd 

worden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 8: 12 - 20 

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij 

volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven 

hebben. De Farizeeën dan zeiden tegen Hem: U getuigt van Uzelf, Uw 

getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hoewel Ik van 

Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis waar, want Ik weet waar Ik vandaan gekomen 

ben en waar Ik heen ga, maar u weet niet waar Ik vandaan kom en waar Ik heen 

ga. U oordeelt naar het vlees, Ik oordeel niemand. En als Ik al oordeel, Mijn 

oordeel is waar, want Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader, Die Mij gezonden 

heeft. En er staat ook in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen 

waar is. Ik ben het Die van Mijzelf getuig, en de Vader, Die Mij gezonden heeft, 

getuigt van Mij. Zij dan zeiden tegen Hem: Waar is Uw Vader? Jezus 

antwoordde: U kent Mij niet en evenmin Mijn Vader; als u Mij kende, zou u 

ook Mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl Hij 

onderwijs gaf in de tempel, en niemand greep Hem, omdat Zijn uur nog niet 

gekomen was.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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Woensdag VAN DE 5e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Exodus (8: 20 - 9: 35) 
 

Een lezing uit Exodus van Mozes de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, 

Amen. 
 

Exo 8: 20 - 9 : 35 

Toen zei de HEERE tegen Mozes: Sta morgen vroeg op en ga voor de farao 

staan. Zie, wanneer hij naar het water toe gaat, moet u tegen hem zeggen: Zo 

zegt de HEERE: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen. Want als u 

Mijn volk niet laat gaan, zie, dan zal Ik steekvliegen op u, uw dienaren, uw volk 

en uw huizen afzenden, zodat de huizen van de Egyptenaren, en zelfs de grond 

waarop zij staan, vol steekvliegen zullen zijn. Maar op die dag zal Ik de 

landstreek Gosen, waar Mijn volk woont, afzonderen, zodat daar geen 

steekvliegen zullen zijn, opdat u zult weten dat Ik, de HEERE, in het midden 

van het land aanwezig ben. Ik zal Mijn volk ervan vrijwaren en uw volk niet. 

Morgen zal dit teken gebeuren. En zo deed de HEERE: er kwam een zwerm 

steekvliegen in het huis van de farao, in de huizen van zijn dienaren en in heel 

het land Egypte. Het land werd door de steekvliegen te gronde gericht. Toen 

riep de farao Mozes en Aäron, en zei: Ga heen, breng offers aan uw God in dit 

land. Maar Mozes zei: Het is niet juist om dat te doen, want wij zouden aan de 

HEERE, onze God, een offer kunnen brengen dat een gruwel voor de 

Egyptenaren is. Zie, als wij voor de ogen van de Egyptenaren een offer zouden 

brengen dat een gruwel voor hen is, zouden zij ons dan niet stenigen? Laat ons 

drie dagreizen ver de woestijn ingaan, zodat wij aan de HEERE, onze God, 

offers kunnen brengen, zoals Hij tegen ons zeggen zal. Toen zei de farao: Ík zal 

u laten gaan, zodat u aan de HEERE, uw God, in de woestijn offers kunt 

brengen. Alleen, ga beslist niet te ver weg! Bid vurig voor mij! En Mozes zei: 

Zie, ik ga naar buiten, bij u vandaan, en zal vurig tot de HEERE bidden dat de 

steekvliegen morgen van de farao, zijn dienaren en zijn volk geweken zullen 

zijn. Laat de farao alleen niet met bedriegen doorgaan door dit volk niet te laten 

gaan om de HEERE offers te brengen. Toen ging Mozes bij de farao weg, en hij 

bad vurig tot de HEERE. En de HEERE deed overeenkomstig het woord van 

Mozes, en de steekvliegen weken van de farao, van zijn dienaren en van zijn 

volk. Niet één bleef er over. Maar de farao maakte ook deze keer zijn hart 

onvermurwbaar: hij liet het volk niet gaan. Daarna zei de HEERE tegen Mozes: 

Ga naar de farao toe en spreek tot hem: Zo zegt de HEERE, de God van de 
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Hebreeën: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen. Want als u hun 

weigert te laten gaan en u hen nog langer vasthoudt, zie, dan zal de hand van 

de HEERE tegen uw vee zijn dat in het veld is, tegen de paarden, tegen de ezels, 

tegen de kamelen, tegen de runderen en tegen het kleinvee, met een zeer zware 

pest. En de HEERE zal onderscheid maken tussen het vee van Israël en het vee 

van Egypte, zodat er niets zal sterven van alles wat van de Israëlieten is. De 

HEERE bepaalde een vastgestelde tijd en zei: Morgen zal de HEERE deze zaak 

in het land doen. En de HEERE deed deze zaak de volgende dag. Al het vee van 

de Egyptenaren stierf, maar van het vee van de Israëlieten stierf niet één beest. 

De farao stuurde er dienaren heen, en zie, van het vee van Israël was zelfs niet 

één beest gestorven. Maar het hart van de farao bleef onvermurwbaar en hij liet 

het volk niet gaan. Toen zei de HEERE tegen Mozes en tegen Aäron: Neem voor 

uzelf uw handen vol as uit de oven, en laat Mozes die voor de ogen van de farao 

hemelwaarts uitstrooien. Dan zal het over heel het land Egypte worden tot stof 

en bij de mensen en de dieren in heel Egypte zweren veroorzaken, die als 

puisten openbreken. En zij namen as uit de oven, gingen voor de farao staan, 

en Mozes strooide die hemelwaarts uit. Toen ontstonden er bij de mensen en 

de dieren zweren, die als puisten openbraken, zodat de magiërs vanwege de 

zweren niet voor Mozes konden staan, want er waren zweren bij de magiërs en 

bij al de Egyptenaren. Maar de HEERE verhardde het hart van de farao, zodat 

hij naar hen niet luisterde, zoals de HEERE tot Mozes gesproken had. Toen zei 

de HEERE tegen Mozes: Sta morgen vroeg op, ga voor de farao staan en zeg 

tegen hem: Zo zegt de HEERE, de God van de Hebreeën: Laat Mijn volk gaan, 

zodat zij Mij kunnen dienen. Want deze keer zal Ik al Mijn plagen op uzelf, op 

uw dienaren en op uw volk afzenden, zodat u weet dat er op heel de aarde 

niemand is zoals Ik. Nu had Ik immers Mijn hand kunnen uitstrekken om u en 

uw volk met de pest te treffen, zodat u van de aarde uitgeroeid zou zijn. Maar 

juist hierom heb Ik u laten bestaan, om Mijn kracht aan u te tonen, zodat Mijn 

Naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde. Verzet u zich nog steeds 

tegen Mijn volk door het niet te laten gaan? Zie, Ik zal morgen omstreeks deze 

tijd heel zware hagel doen neerkomen, zoals er in Egypte niet is geweest van de 

dag af dat het gegrondvest is tot nu toe. Nu dan, stuur uw dienaren en breng 

uw vee en alles wat u op het veld hebt, in veiligheid. Al de mensen en de dieren 

die zich op het veld bevinden en niet in huis zijn bijeengedreven, zullen sterven 

als de hagel op hen vallen zal. Wie van de dienaren van de farao het woord van 

de HEERE vreesde, liet zijn slaven en zijn vee de huizen in vluchten, maar wie 

het woord van de HEERE niet ter harte nam, liet zijn slaven en zijn vee op het 

veld. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel en er 

zal in heel het land Egypte hagel vallen: op de mensen en de dieren en op al het 
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veldgewas in het land Egypte. Toen strekte Mozes zijn staf naar de hemel, en 

de HEERE gaf donder en hagel. Vuur schoot naar de aarde, en de HEERE liet 

hagel neerkomen op het land Egypte. Er viel hagel en er flitste vuur te midden 

van de hagel, een zeer zware bui. Iets dergelijks was er in heel het land Egypte 

nooit gebeurd, sinds het een volk was geworden. De hagel sloeg in heel het land 

Egypte alles neer wat op het veld was, van mens tot dier. De hagel sloeg al het 

veldgewas neer en versplinterde alle bomen van het veld. Alleen in de 

landstreek Gosen, waar de Israëlieten woonden, viel er geen hagel. Toen 

stuurde de farao boden en hij liet Mozes en Aäron roepen, en zei tegen hen: Ik 

heb deze keer gezondigd. De HEERE is de Rechtvaardige. Ik daarentegen en 

mijn volk zijn de schuldigen. Bid vurig tot de HEERE dat er geen donder van 

God of hagel meer zal zijn, want het is genoeg. Dan zal ik u laten gaan. U hoeft 

niet langer te blijven. Toen zei Mozes tegen hem: Zodra ik de stad uitgegaan 

ben, zal ik mijn handen uitspreiden naar de HEERE. De donder zal ophouden 

en het zal niet meer hagelen, zodat u weet dat de aarde van de HEERE is! Maar 

wat u en uw dienaren betreft, ik weet dat u nóg niet voor het aangezicht van de 

HEERE God vrezen zult. Het vlas en de gerst waren platgeslagen, want de gerst 

stond al in de aar en het vlas in de knop. Maar de tarwe en de spelt waren niet 

platgeslagen, want die zijn later. Mozes ging bij de farao weg, de stad uit en 

spreidde zijn handen uit naar de HEERE. De donder en de hagel hielden op en 

de regen stroomde niet meer naar de aarde. Toen de farao zag dat de regen, de 

hagel en de donder opgehouden waren, ging hij door met zondigen en maakte 

hij zijn hart onvermurwbaar, hij en zijn dienaren. Zo werd het hart van de farao 

verhard en liet hij de Israëlieten niet gaan, zoals de HEERE door de dienst van 

Mozes gesproken had.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Jesaja (41: 4 - 14) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 41: 4 - 14 

Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij Die de generaties riep vanaf het begin! Ik, 

de HEERE, Die de Eerste ben, en bij de laatsten ben Ik Dezelfde. De kustlanden 

zagen het en werden bevreesd, de einden der aarde beefden; ze kwamen 

naderbij en traden toe. De een hielp de ander, tegen zijn broeder zei hij: Wees 

sterk! De vakman bemoedigde de edelsmid, hij die met de hamer gladmaakt, 

hem die op het aambeeld slaat, door van het soldeersel te zeggen: Het is goed. 

Daarna zette hij het vast met spijkers, zodat het niet zou wankelen. Maar u, 
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Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen, het nageslacht van 

Abraham, die Mij liefhad, u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, 

geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie Ik zei: U bent Mijn dienaar, Ik heb u 

verkozen, Ik heb u niet verworpen. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees 

niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun 

Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. Zie, zij zullen beschaamd 

en te schande worden, allen die in woede tegen u ontstoken zijn. Zij zullen 

worden als niets, zij zullen omkomen, de mannen die u aanklagen. U zult hen 

zoeken, maar u zult hen niet kunnen vinden, de mannen die zich tegen u keren. 

Zij zullen worden als niets, als volstrekt niets, de mannen die strijd tegen u 

voeren. Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en 

tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u. Wees niet bevreesd, wormpje 

Jakob, volkje Israël, Ík help u, spreekt de HEERE, uw Verlosser is de Heilige 

van Israël.  Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Joël (3: 9 – 21) 
 

Een lezing uit Joël de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Joël 3: 9 – 21 

Roep dit uit onder de heidenvolken: Verklaar de oorlog! Wek de helden op! 

Laten zij aantreden en oprukken, alle strijdbare mannen! Smeed uw 

ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren. Laat de zwakke 

zeggen: Ik ben een held. Snel te hulp en kom, alle heidenvolken van rondom, 

verzamel u! HEERE, laat Uw helden daarheen afdalen! Laten de heidenvolken 

opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten 

om te berechten alle heidenvolken van rondom! Sla de sikkel erin, want de 

oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen 

over, want hun kwaad is groot. Menigten, menigten in het dal van de dorsslede, 

want de dag van de HEERE is nabij in het dal van de dorsslede. Zon en maan 

worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken. De 

HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem 

laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de HEERE is een 

toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. Dan zult u weten 

dat Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont. 

Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen 

trekken. Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen 

druipen, de heuvels van melk zullen stromen, en alle waterstromen van Juda 

zullen overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de HEERE 
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ontspringen, die het dal van Sittim zal bevochtigen. Egypte zal worden tot een 

woestenij, Edom zal worden tot een woeste wildernis vanwege het geweld tegen 

de Judeeërs: in hun land hebben zij onschuldig bloed vergoten. Maar Juda zal 

voor eeuwig blijven, Jeruzalem van generatie op generatie. Ik zal hun bloed 

voor onschuldig houden, dat Ik niet voor onschuldig gehouden had. En de 

HEERE zal wonen in Sion.   Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Job (28: 12 - 28) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 28: 12 - 28 

Maar de wijsheid, waar wordt die gevonden? En waar is de plaats van het 

inzicht? De sterveling kent haar waarde niet, zij wordt niet gevonden in het land 

van de levenden. De watervloed zegt: In mij is zij niet; en de zee zegt: Bij mij is 

zij niet. Fijn goud kan niet in ruil voor haar gegeven worden, en haar prijs kan 

niet met zilver worden afgewogen. Zij kan met het fijne goud van Ofir niet 

betaald worden, en evenmin met de kostbare onyx en saffier. Haar waarde kan 

niet met goud of kristal gemeten worden, en zij is niet in te ruilen voor een 

kleinood van zuiver goud. Aan koraal en kristal wordt niet meer gedacht, want 

de prijs van de wijsheid is hoger dan die van robijnen. Haar waarde kan niet 

met die van een topaas uit Cusj gemeten worden; en met het fijne zuivere goud 

kan zij niet betaald worden. De wijsheid dus, waar komt zij vandaan, en waar 

is de plaats van het inzicht? Zij is bedekt voor de ogen van alle levenden, en 

voor de vogels in de lucht is zij verborgen. Het verderf en de dood zeggen: Met 

onze oren hebben wij slechts een gerucht over haar gehoord. God begrijpt haar 

weg, en Híj kent haar plaats. Want Híj ziet tot aan de einden der aarde, Hij ziet 

onder heel de hemel, terwijl Hij de kracht van de wind bepaalt, en de wateren 

meet met een maat. Toen Hij een verordening maakte voor de regen, en een 

weg voor het weerlicht van de donder – toen zag Hij haar, en peilde haar. Hij 

stelde haar vast en ook onderzocht Hij haar. Maar tegen de mens heeft Hij 

gezegd: Zie, de vreze des Heeren, dat is wijsheid, en zich afkeren van het kwade 

is inzicht.  Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
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Spreuken (4: 10 - 19) 
 

Een lezing uit uit het boek van Spreuken, de wijze van Salomo, zijn heilige 

zegen zij met ons, Amen. 
 

Spr 4: 10 - 19 

Luister, mijn zoon, en neem mijn woorden aan: de jaren van je leven zullen 

talrijk worden. Ik onderwijs je in de weg van de wijsheid en laat je in de rechte 

sporen treden. Als je gaat, zullen je voetstappen niet belemmerd worden en als 

je rent, zul je niet struikelen. Houd vast aan de vermaning, laat niet los, neem 

haar in acht, want zij is je leven. Kom niet op het pad van goddelozen, en begeef 

je niet op de weg van kwaaddoeners. Verwerp die, ga die niet op, wijk daarvan 

af en ga voorbij! Zij slapen immers niet als zij geen kwaad hebben gedaan, zij 

worden van hun slaap beroofd als zij niet iemand hebben laten struikelen. 

Want zij eten brood van goddeloosheid en drinken wijn van gewelddaden, maar 

het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder 

gaat schijnen tot het volledig dag is geworden. De weg van goddelozen is als de 

donkerheid. Zij weten niet waarover zij struikelen zullen.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (10: 1 – 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 55: 2, 3 

O God, neem mijn gebed ter ore, verberg U niet voor mijn smeken, sla acht op 

mij en verhoor mij. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 10: 1 – 12 

En toen Hij opgestaan was, ging Hij vandaar naar het gebied van Judea, door 

het Overjordaanse; en de menigten kwamen opnieuw bij Hem samen, en zoals 

Hij gewoon was, onderwees Hij hen opnieuw. En de Farizeeën kwamen naar 

Hem toe en vroegen Hem, om Hem te verzoeken, of het een man geoorloofd is 
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zijn vrouw te verstoten. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Wat heeft 

Mozes u geboden? En zij zeiden: Mozes heeft toegestaan een 

echtscheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten. En Jezus antwoordde 

hun: Vanwege de hardheid van uw hart heeft hij dat gebod voor u geschreven. 

Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk 

gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan 

zijn vrouw hechten; en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer 

twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat 

niet scheiden. En thuis stelden Zijn discipelen Hem hierover opnieuw vragen. 

En Hij zei tegen hen: Wie zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt 

overspel tegen haar. En als een vrouw haar man verstoot en met een andere 

trouwt, pleegt zij ook overspel. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 4: 14 – 5: 5 

Immers, als zij die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud 

geworden en is de belofte tenietgedaan. De wet brengt immers toorn teweeg, 

want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het uit het geloof, 

opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor 

het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat 

wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen, zoals 

geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij 

tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend 

maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn. En hij heeft tegen alles in 

gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, 

overeenkomstig wat gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in 

het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was 

hij was ongeveer honderd jaar oud en dat ook de moederschoot van Sara 

verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door 

ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was 

er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. 

Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter 

wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van 
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ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in Hem 

Die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, Die om onze overtredingen 

is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging. Wij dan, 

gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus 

Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot 

deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van 

God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij 

weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding 

ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de 

liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons 

gegeven is.  De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St Petrus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

1Pet 4: 12 - 19 

Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving 

dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar 

de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich 

ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u 

smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de 

Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel 

gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u 

lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met 

de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen lijdt, laat 

hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu 

is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons 

begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam 

zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en 

de zondaar verschijnen? Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, 

hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen van 

het goede. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen.  
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 11: 12 - 18 

En de Geest zei tegen mij dat ik met hen mee moest gaan en niet moest 

twijfelen. En met mij gingen ook deze zes broeders mee en wij zijn het huis van 

de man binnengegaan. En hij berichtte ons hoe hij een engel gezien had, die in 

zijn huis stond en tegen hem zei: Stuur mannen naar Joppe en ontbied Simon 

die ook Petrus genoemd wordt. Die zal woorden tot u spreken waardoor u zalig 

zult worden en heel uw huis. En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest 

op hen, evenals op ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord van de 

Heere, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige 

Geest gedoopt worden. Als God dan aan hen dezelfde gave gegeven heeft als 

aan ons die in de Heere Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij machte 

zou zijn God tegen te houden? En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld, 

en zij verheerlijkten God en zeiden: Zo heeft God dus ook aan de heidenen de 

bekering gegeven die tot het leven leidt. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (13: 6 – 9) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 86: 13, 14 

Want Uw goedertierenheid is groot over mij, U hebt mijn ziel aan het diepst 

van het graf ontrukt. O God, hoogmoedigen staan tegen mij op. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 13: 6 – 9 

En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom, die in zijn wijngaard 

geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. 
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Toen zei hij tegen de wijngaardenier: Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht zoeken 

aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de 

aarde nutteloos? En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog 

dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. Wellicht 

dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

$$$ 
 

G. Vasten Hoofdindex 
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Donderdag VAN DE 5e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Jesaja (42: 5 - 16) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 42: 5 - 16 

Zo zegt God, de HEERE, Die de hemel heeft geschapen en hem heeft 

uitgespannen, Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, Die de 

adem geeft aan het volk dat daarop is, en de geest aan hen die daarop wandelen: 

Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, 

Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een 

licht voor de heidenvolken, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de 

kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. Ik ben de HEERE – 

dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof aan 

de afgodsbeelden. De voorgaande dingen – zie, ze zijn gekomen! Nieuwe 

dingen verkondig Ik; voordat ze ontkiemen, doe Ik ze u horen. Zing voor de 

HEERE een nieuw lied, Zijn lof vanaf het einde der aarde, u die de zee en al wat 

daarin is, bevaart, u, eilanden en wie daarop wonen. Laten de woestijn en zijn 

steden hun stem verheffen, de dorpen waar Kedar woont. Laten zij die in de 

rotsen wonen, juichen, het vanaf de bergtoppen uitjubelen. Laten zij de HEERE 

eer geven, en Zijn lof op de eilanden verkondigen. De HEERE zal uittrekken als 

een held. Hij zal de strijdlust opwekken als een strijdbare man, Hij zal juichen, 

ja, Hij zal het uitschreeuwen, Hij zal Zijn vijanden overweldigen. Ik heb van 

oude tijden af gezwegen, Ik heb Mij stilgehouden, Mij bedwongen. Als een 

barende vrouw zal Ik het uitschreeuwen. Ik zal verwoesten, ja, Ik zal tegelijk 

verslinden. Ik zal bergen en heuvels woest maken en al hun gras zal Ik doen 

verdorren. Ik zal van rivieren eilanden maken en waterpoelen doen opdrogen. 

En Ik zal blinden leiden langs een weg die zij niet gekend hebben, Ik zal hen 

doen gaan op paden die zij niet gekend hebben. Ik zal vóór hen de duisternis 

veranderen in licht en wat krom is in wat recht is. Deze dingen zal Ik voor hen 

doen, Ik zal hen niet verlaten.  Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
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Spreuken (4: 20 - 27) 
 

Een lezing uit uit het boek van Spreuken, de wijze van Salomo, zijn heilige 

zegen zij met ons, Amen. 
 

Spr 4: 20 - 27 

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet 

wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven 

voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. Bescherm je hart boven 

alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Doe weg 

van jou valsheid van mond en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd. 

Laten je ogen recht vooruitkijken en je oogleden zich recht vóór je houden. 

Baan het spoor voor je voet, en laten al je wegen vaststaan. Wijk niet af naar 

rechts of naar links, keer je voet af van het kwade! 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Job (29: 2 - 20) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 29: 2 - 20 

Och, was ik maar zoals in de maanden van weleer, zoals in de dagen toen God 

mij bewaarde! Toen Hij Zijn lamp liet schijnen boven mijn hoofd, en ik bij Zijn 

licht door de duisternis wandelde. Was ik maar zoals in de dagen van mijn 

jeugd, toen de vertrouwelijke omgang met God over mijn tent was. Toen de 

Almachtige nog met mij was, en mijn jongens rondom mij. Toen ik mijn voeten 

baadde in boter, en de rots bij mij beken van olie uitgoot. Toen ik door de stad 

naar de poort ging, toen ik mijn zetel op het plein liet klaarzetten, zagen de 

jongens mij en hielden zich schuil, en stokouden stonden op en bleven staan. 

Vorsten hielden hun woorden in, en legden de hand op hun mond. De stem van 

de vorsten verstomde, en hun tong kleefde aan hun gehemelte. Als een oor mij 

hoorde, prees het mij gelukkig; als een oog mij zag, getuigde het ten gunste van 

mij. Want ik bevrijdde de ellendige die om hulp riep, en de wees die geen helper 

had. De zegen van hem die verloren ging, kwam over mij; en het hart van de 

weduwe deed ik vrolijk zingen. Ik bekleedde mij met gerechtigheid, en die 

bekleedde mij; mijn recht was als een mantel en een tulband. Voor de blinde 

was ik als ogen, en voor de kreupele was ik als voeten. Ik was een vader voor de 

armen, en de aanklacht die ik niet kende, onderzocht ik. Ik brak de hoektanden 

van wie onrecht deed, en rukte de prooi uit zijn tanden. Ik zei: Ik zal in mijn 
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eigen nest de geest geven, en ik zal de dagen talrijk maken als het zand. Mijn 

wortel was uitgestrekt naar het water, en dauw overnachtte op mijn twijgen. 

Mijn eer was steeds nieuw bij mij, en mijn boog vernieuwde zich in mijn hand. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (9: 37 - 43) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 86: 14 

O God, hoogmoedigen staan tegen mij op, een horde geweldplegers staan mij 

naar het leven, zij houden U niet voor ogen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 9: 37 - 43 

Het gebeurde de volgende dag, toen zij van de berg afdaalden, dat een grote 

menigte Hem tegemoet kwam. En zie, een man uit de menigte riep: Meester, ik 

bid U, kijk toch naar mijn zoon, want hij is mijn enig kind. En zie, een geest 

grijpt hem en meteen schreeuwt hij; en hij doet hem zo stuiptrekken dat hij 

schuim op zijn mond krijgt; hij gaat nauwelijks bij hem vandaan en mishandelt 

hem. En ik heb Uw discipelen gevraagd hem uit te drijven, maar zij konden het 

niet. Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en ontaard geslacht, hoelang zal Ik 

nog bij u zijn en u verdragen? Breng uw zoon hier. Terwijl hij naar Hem toe 

ging, wierp de demon hem tegen de grond en deed hem stuiptrekken. Maar 

Jezus bestrafte de onreine geest, genas het kind en gaf het aan zijn vader terug. 

Zij allen stonden versteld van de grootheid van God. Toen zij zich allen 

verwonderden over alle dingen die Hij deed. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 10: 14 – 11: 1 

Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst. Ik spreek toch tot u 

als tot verstandige mensen, beoordeelt u dan zelf wat ik zeg. De drinkbeker der 

dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met 

het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap 

met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, 

één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. Let op het Israël 

naar het vlees: hebben niet zij die de offers eten, gemeenschap met het altaar? 

Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is, of dat een afgodenoffer iets is? 

Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en 

niet aan God, en ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. U kunt 

niet de drinkbeker van de Heere drinken én de drinkbeker van de demonen. U 

kunt niet deelhebben aan de tafel van de Heere én aan de tafel van de demonen. 

Of willen wij de Heere tot jaloersheid verwekken? Wij zijn toch niet sterker dan 

Hij? Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle 

dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn 

eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. Eet alles wat in de vleeshal 

verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. Van 

de Heere immers is de aarde en haar volheid. En als iemand van de ongelovigen 

u uitnodigt, en u wilt naar hem toe gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, 

zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. Indien echter 

iemand tegen u zegt: Dat is een afgodenoffer, eet het dan niet, omwille van hem 

die u dat te kennen gaf en omwille van het geweten. Van de Heere immers is de 

aarde en haar volheid. Ik heb het echter niet over uw eigen geweten, maar over 

dat van de ander. Immers, waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen 

van het geweten van een ander? En als ik door genade aan de maaltijd 

deelneem, waarom word ik dan gelasterd om iets waarvoor ik dank? Of u dus 

eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Geef geen aanstoot, 

niet aan de Joden en de Grieken, en ook niet aan de gemeente van God, zoals 

ik ook in alles probeer allen te behagen, door niet mijn eigen voordeel te 

zoeken, maar dat van velen, opdat zij behouden worden. Wees navolgers van 

mij, zoals ik navolger van Christus ben.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen.   
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pe 1: 2 – 8 

Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de 

heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van 

Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen 

zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig 

Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende 

hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een 

onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen 

bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door 

het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de 

laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het 

nodig is bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw 

geloof die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur 

beproefd wordt mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de 

openbaring van Jezus Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem 

toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een 

onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 21: 5 – 14 

Het gebeurde nu, toen wij deze dagen daar doorgebracht hadden, dat wij 

vertrokken en verder reisden. En zij begeleidden ons allen met vrouwen en 

kinderen tot buiten de stad. En wij knielden neer op het strand en baden. En 

toen wij elkaar gegroet hadden, gingen wij aan boord van het schip, maar zij 

keerden terug, ieder naar zijn huis. Nadat wij de reis per schip vanaf Tyrus 

volbracht hadden, kwamen wij aan in Ptolemaïs, begroetten de broeders en 

bleven één dag bij hen. En de volgende dag gingen Paulus en wij die bij hem 

waren, daarvandaan en kwamen in Caesarea. Wij gingen naar het huis van 
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Filippus, de evangelist, die een van de zeven diakenen was, en bleven bij hem. 

Deze had vier dochters, nog maagden, die profeteerden. En toen wij daar vele 

dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea, van wie de naam Agabus 

was. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus, en nadat hij zijn 

eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij: Dit zegt de Heilige 

Geest: De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in 

Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. Toen wij dit 

hoorden, smeekten zowel wij als de mensen van die plaats dat hij niet naar 

Jeruzalem zou gaan. Maar Paulus antwoordde: Wat doet u nu dat u huilt en 

mijn hart week maakt? Want ik ben bereid, niet alleen gebonden te worden, 

maar ook te sterven in Jeruzalem voor de Naam van de Heere Jezus. En toen 

hij zich niet liet overtuigen, deden wij er het zwijgen toe, en zeiden: Laat de wil 

van de Heere geschieden. Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, 

neemt toe in kracht en slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (13: 10 - 17) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 86: 17 

Doe aan mij een teken ten goede; zodat wie mij haten het zien en beschaamd 

worden, wanneer Ú, HEERE, mij geholpen en getroost hebt. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 13: 10 - 17 

En Hij gaf onderwijs op de sabbat in één van de synagogen. En zie, er was een 

vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was 

kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, 

riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En 

Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en 

verheerlijkte God. En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat 

Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte: Er zijn zes 

dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet 

op de dag van de sabbat. De Heere dan antwoordde hem en zei: Huichelaar, 
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maakt niet ieder van u op de sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt 

hem weg om hem te laten drinken? En moest dan deze vrouw, die een dochter 

van Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet 

losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat? En toen Hij dit zei, 

stonden al Zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte was blij om alle 

heerlijke dingen die door Hem gebeurden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

 

$$$ 
 

G. Vasten Hoofdindex 
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Vrijdag VAN DE 5e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Deuteronomium (11: 29 - 12: 27) 
 

Een lezing uit Deuteronomium van Mozes de Profeet, zijn heilige zegen zij 

met ons, Amen. 
 

Deu 11: 29 - 12: 27 

Wanneer de HEERE, uw God, u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat 

om het in bezit te nemen, dat u de zegen uit zult spreken op de berg Gerizim en 

de vloek op de berg Ebal. Die liggen immers aan de overzijde van de Jordaan, 

achter de weg naar de zonsondergang, in het land van de Kanaänieten die in de 

Vlakte wonen, tegenover Gilgal, bij de eiken van More. Want u zult de Jordaan 

oversteken om het land dat de HEERE, uw God, u geeft, in te gaan en het in 

bezit te nemen; u zult het in bezit nemen en erin wonen. Neem dan alle 

verordeningen en bepalingen die ik u heden voorhoud, nauwlettend in acht. Dit 

zijn de verordeningen en de bepalingen die u nauwlettend in acht moet nemen, 

in het land dat de HEERE, de God van uw vaderen, u gegeven heeft om het in 

bezit te hebben, al de dagen dat u op de aardbodem leeft. U moet al de plaatsen 

waar de volken van wie u het land in bezit neemt, hun goden gediend hebben, 

volledig vernielen, op de hoge bergen, op de heuvels en onder elke bladerrijke 

boom. Hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun 

gewijde palen met vuur verbranden en de beelden van hun goden omhakken; 

en u moet hun naam uit die plaats doen verdwijnen. U mag tegenover de 

HEERE, uw God, niet doen zoals zij! Maar naar de plaats die de HEERE, uw 

God, uit al uw stammen zal uitkiezen om Zijn Naam daar te vestigen, naar Zijn 

woning moet u vragen en daarheen komen. Daarheen moet u uw brandoffers 

brengen, uw slachtoffers, uw tienden, de hefoffers van uw hand, uw 

gelofteoffers, uw vrijwillige gaven en de eerstgeborenen van uw runderen en 

van uw kleinvee. En daar moet u voor het aangezicht van de HEERE, uw God, 

eten en u verblijden, u en uw gezinnen, over alles wat u ter hand genomen hebt 

en waarin de HEERE, uw God, u gezegend heeft. U mag niet doen zoals al wat 

wij hier heden doen: iedereen doet wat juist is in eigen oog. Want u bent tot nu 

toe nog niet gekomen in de rust en in het erfelijk bezit dat de HEERE, uw God, 

u geven zal. Maar u zult de Jordaan oversteken en gaan wonen in het land dat 

de HEERE, uw God, u in erfelijk bezit geeft. Hij zal u rust geven van al uw 

vijanden rondom u, en u zult veilig wonen. Dan zal daar de plaats zijn die de 

HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen. Daarheen 
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moet u alles brengen wat ik u gebied: uw brandoffers, uw slachtoffers, uw 

tienden, de hefoffers uit uw hand en heel de keur van uw gelofteoffers die u de 

HEERE belooft, en daar zult u zich verblijden voor het aangezicht van de 

HEERE, uw God, u, uw zonen en uw dochters, uw slaven en uw slavinnen, en 

de Leviet die binnen uw poorten is, want hij heeft geen aandeel of erfelijk bezit 

samen met u. Wees op uw hoede dat u uw brandoffers niet brengt op elke plaats 

die u ziet, maar alleen op de plaats die de HEERE in een van uw stammen zal 

uitkiezen. Daar moet u uw brandoffers brengen en daar moet u doen alles wat 

ik u gebied. Wel mag u naar het volle verlangen van uw ziel binnen al uw 

poorten slachten en vlees eten, overeenkomstig de zegen van de HEERE, uw 

God, die Hij u geeft. De onreine en de reine mag daarvan eten, zoals van een 

gazelle en van een hert. Alleen het bloed mag u niet eten; u moet het op de aarde 

uitgieten als water. U mag binnen uw poorten niet de tienden van uw koren, 

van uw nieuwe wijn en van uw olie eten, evenmin de eerstgeborenen van uw 

runderen en van uw kleinvee of enige van uw gelofteoffers, die u beloofd hebt, 

ook niet uw vrijwillige gaven of de hefoffers van uw hand. Alleen voor het 

aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die de HEERE, uw God, zal 

uitkiezen, mag u dat eten: u, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin, en 

de Leviet die binnen uw poorten is; en u zult u voor het aangezicht van de 

HEERE, uw God, verblijden over alles wat u ter hand genomen hebt. Wees op 

uw hoede dat u de Leviet niet in de steek laat, al uw dagen in uw land. Wanneer 

de HEERE, uw God, uw gebied ruim gemaakt heeft, zoals Hij tot u gesproken 

heeft, en u zegt: Ik wil vlees eten, omdat uw ziel ernaar verlangt om vlees te 

eten, dan mag u naar het volle verlangen van uw ziel vlees eten. Wanneer de 

plaats die de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te vestigen, ver 

van u vandaan is, dan mag u van uw runderen en uw kleinvee die de HEERE u 

gegeven heeft, slachten, zoals ik u geboden heb, en mag u ervan eten binnen uw 

poorten, naar het volle verlangen van uw ziel. Maar dan moet u het eten zoals 

een gazelle en een hert gegeten wordt; de onreine en de reine mogen het beiden 

eten. Alleen, houd eraan vast geen bloed te eten, want het bloed is de ziel, en u 

mag niet, samen met het vlees, ook de ziel eten. U mag dat niet eten; u moet 

het op de aarde uitgieten als water. U mag dat niet eten, opdat het u en uw 

kinderen na u goed gaat, als u doet wat juist is in de ogen van de HEERE. Maar 

de heilige gaven die u hebt, en uw gelofteoffers, moet u opnemen en ermee naar 

de plaats komen die de HEERE zal uitkiezen. Bij uw brandoffers moet u zowel 

het vlees als het bloed offeren op het altaar van de HEERE, uw God. Van uw 

slachtoffers moet het bloed over het altaar van de HEERE, uw God, worden 

uitgegoten, maar mag u het vlees zelf eten.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid.  
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1Koningen (17: 2 - 24) 
 

Een lezing uit uit het 1e boek van Koningen, zijn heilige zegen zij met ons, 

Amen. 
 

1Kon 17: 2 - 24 

Daarna kwam het woord van de HEERE tot hem: Ga weg vanhier, keer u naar 

het oosten en verberg u bij de beek Krith, die aan de overzijde van de Jordaan 

stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb Ik de 

raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed 

overeenkomstig het woord van de HEERE. Hij ging wonen bij de beek Krith, 

die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem 's 

morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. 

En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was 

geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de HEERE tot hem: 

Sta op, ga naar Zarfath, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, Ik heb 

daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond hij op 

en ging naar Zarfath. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was 

een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: Haal toch 

een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg 

ging om het te halen, riep hij haar na en zei: Breng toch ook een stuk brood 

voor mij mee. Maar zij zei: Zo waar de HEERE, uw God, leeft! Ik heb geen 

broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de 

kruik! En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis 

kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het 

opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar: Wees niet bevreesd! Ga, doe 

overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en 

breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt 

de HEERE, de God van Israël: Het meel in de pot zal niet opraken en in de 

kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de HEERE regen op de 

aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo 

at zij, en hij, en haar gezin, vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op en in 

de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de HEERE, 

dat Hij door de dienst van Elia gesproken had. Het gebeurde na deze dingen 

dat de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes, ziek werd. Zijn ziekte werd 

zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. Toen zei zij tegen Elia: Hoe 

heb ik het nu met u, man Gods? Bent u bij mij gekomen om mijn 

ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? 

Maar hij zei tegen haar: Geef mij uw zoon. Hij nam hem van haar schoot en 

droeg hem naar boven naar het bovenvertrek, waar hijzelf woonde, en hij legde 



Vrijdag van de 5E weerk v.d. grote vasten 

 

 

 

1134 

hem neer op zijn bed. Hij riep de HEERE aan en zei: HEERE, mijn God, hebt 

U dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad 

gedaan dat U haar zoon gedood hebt? En hij strekte zich driemaal over het kind 

uit en riep de HEERE aan, en zei: HEERE, mijn God, laat toch de ziel van dit 

kind in hem terugkeren. De HEERE luisterde naar de stem van Elia en de ziel 

van het kind keerde in hem terug, en het werd weer levend. Elia nam het kind 

op, bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in huis, en gaf het aan zijn 

moeder. Toen zei Elia: Zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tegen Elia: Nu 

weet ik dat u een man Gods bent en dat het woord van de HEERE in uw mond 

waarheid is. Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 
 

Spreuken (5: 1 - 12) 
 

Een lezing uit uit het boek van Spreuken, de wijze van Salomo, zijn heilige 

zegen zij met ons, Amen. 
 

Spr 5: 1 - 12 

Mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid, neig je oor tot mijn inzicht, zodat je 

bedachtzaamheid in acht neemt, en je lippen kennis bewaren. Want de lippen 

van een vreemde vrouw druipen van honingzeem, haar gehemelte is gladder 

dan olie, maar het laatste van haar is bitter als alsem, scherp als een 

tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood, haar voetstappen 

sturen aan op het graf; opdat je het pad ten leven niet zou inslaan, zwalken haar 

sporen zonder dat je het beseft. Nu dan, kinderen, luister naar mij en wijk niet 

af van de woorden van mijn mond. Houd je weg ver bij haar vandaan en kom 

niet in de nabijheid van de deur van haar huis, opdat je je waardigheid niet aan 

anderen geeft en je jaren aan een meedogenloze, opdat vreemden zich niet 

verzadigen met jouw kracht, en je zwoegen ten goede komt aan het huis van 

een onbekende, zodat je uiteindelijk kermt, als het gedaan is met je vlees en je 

lichaam, en je zegt: Hoe heb ik vermaning kunnen haten, en heeft mijn hart 

bestraffing kunnen verwerpen. Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
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Jesaja (43: 1 - 9) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 43: 1 - 9 

Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees 

niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van 

Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij 

zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet 

verbranden, geen vlam zal u aansteken. Want Ik ben de HEERE, uw God, de 

Heilige van Israël, uw Heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, Cusj 

en Seba in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u verheerlijkt en 

heb Ík u liefgehad. Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats en volken in 

plaats van uw ziel. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon 

opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u 

bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het zuiden: 

Weerhoud niet! Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der 

aarde. Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, 

die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt. Laat het volk dat blind is, al heeft 

het ogen, en de doven, al hebben zij oren, uittrekken. Laten alle heidenvolken 

samenkomen en de volken zich verzamelen. Wie onder hen kan dit 

verkondigen? Of laten zij ons de dingen van vroeger doen horen. Laten zij hun 

getuigen naar voren brengen, opdat zij in het gelijk gesteld worden, en men zal 

horen en zeggen: Het is de waarheid! Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 
 

Job (30: 9 – 32: 5) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 30: 9 – 32: 5 

Maar nu ben ik hun spotlied geworden, en ik ben voor hen tot een spotwoord. 
Zij hebben een afschuw van mij, zij blijven ver bij mij vandaan, ja, zij sparen 
mijn gezicht het speeksel niet. Want God heeft mijn tentkoord losgemaakt, en 
mij vernederd; daarom werpen zij voor mijn gezicht de toom af. Aan de 
rechterkant staat gespuis op; zij stoten mijn voeten weg, en banen tegen mij 
hun wegen naar de ondergang, zij breken mijn pad af. Zij bevorderen mijn 
ellende; geen helper is er onder hen. Zij komen aan als door een wijde bres; 
onder verwoesting komen zij aangolven. Verschrikkingen hebben zich tegen 
mij gekeerd; als een wind achtervolgt men mijn waardigheid, en mijn heil is als 
een wolk voorbijgegaan. Daarom stort mijn ziel zich nu in mij uit; de dagen van 
mijn ellende grijpen mij aan. 's Nachts doorboort God mijn beenderen in mij, 
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en mijn aderen zijn niet rustig. Door Zijn grote kracht is mijn kleed 
onherkenbaar veranderd; Hij snoert mij in als de kraag van mijn gewaad. Hij 
heeft mij in het slijk geworpen, en ik ben gelijk geworden aan stof en as. Ik roep 
tot U, maar U antwoordt mij niet; ik sta daar, maar U let niet op mij. U bent 
veranderd in een wreedaard tegen mij; met de macht van Uw hand hebt U Zich 
tegen mij gekeerd. U heft mij op in de wind; U laat mij erop rijden, en U laat 
mijn bestaan wegsmelten. Want ik weet dat U mij naar de dood brengt, en naar 
de verzamelplaats voor alle levenden. Maar zal Hij de hand niet uitsteken naar 
iemand in een puinhoop, als die daarom in zijn verdrukking om hulp roept? 
Heb ik niet geweend over degene die moeilijke dagen had? Was mijn ziel niet 
bedroefd over de arme? Maar toen ik het goede verwachtte, kwam het kwade; 
toen ik hoopte op licht, kwam er duisternis. Mijn ingewanden koken en zwijgen 
niet; de dagen van mijn ellende hebben mij bedreigd. Ik ga, zwart geworden, 
maar niet door zonnegloed; ik sta op in de verzamelde gemeenschap, ik roep 
om hulp. Ik ben een broeder van de jakhalzen geworden, en een metgezel van 
de struisvogels. Mijn huid is zwart geworden op mij, en mijn beenderen 
branden van hitte. Daarom is mijn harp tot een rouwklacht geworden, en mijn 
fluit tot een stem van wenenden. Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen; 
hoe kan ik dan begerig naar een jonge vrouw kijken? Want wat is het deel van 
God van boven, of het eigendom van de Almachtige vanuit de hoogten? Is het 
niet ondergang voor wie het verkeerde doet, en ongeluk voor wie onrecht 
bedrijven? Ziet Hij mijn wegen niet, en telt Hij niet al mijn voetstappen? Als ik 
met leugens heb omgegaan, en mijn voet zich gehaast heeft naar bedrog, laat 
Hij mij dan wegen in een zuivere weegschaal, en God zal mijn oprechtheid 
weten. Als mijn schreden van de weg zijn afgeweken, en mijn hart mijn ogen 
gevolgd is, en er iets aan mijn handen kleeft, dan mag ik zaaien, maar een ander 
eten, en wat bij mij uitspruit, mag ontworteld worden! Als mijn hart verleid is 
geweest om naar een andere vrouw te gaan, of als ik geloerd heb aan de deur 
van mijn naaste, laat mijn vrouw dan koren malen voor een ander, en laten 
anderen zich over haar heenbuigen! Dat zou namelijk schandelijk gedrag zijn, 
en het is een misdaad bij de rechters. Dat zou namelijk een vuur zijn dat 
verteert tot in het verderf, en dat al mijn opbrengst ontwortelt. Als ik het recht 
van mijn slaaf of van mijn slavin versmaad heb, wanneer zij een geschil met mij 
hadden, wat zal ik dan doen als God opstaat? En als Hij onderzoekt, wat zal ik 
Hem dan antwoorden? Heeft Hij Die mij in de buik maakte, ook hem niet 
gemaakt, en heeft Eén ons niet in de baarmoeder gevormd? Als ik de armen 
iets van hun wens onthouden heb, of de ogen van de weduwe heb laten 
versmachten; als ik mijn stuk brood alleen gegeten heb, zodat de wees daarvan 
niet gegeten heeft, ja, hij is vanaf mijn jeugd bij mij opgegroeid, als bij een 
vader, en de weduwe heb ik vanaf de buik van mijn moeder geleid. Als ik 
iemand heb zien omkomen, omdat hij zonder kleding was, en omdat de arme 
geen bedekking had; als zijn heupen mij niet gezegend hebben, omdat hij zich 
verwarmde met de wol van mijn schapen. Als ik mijn vuist gezwaaid heb tegen 
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de wees, omdat ik zag dat er hulp voor mij in de poort was, laat dan mijn 
schouder van het schouderblad vallen, en laat mijn arm dan van zijn pijp 
afbreken! Want het onheil van God joeg mij angst aan, en vanwege Zijn 
hoogheid kon ik niets. Als ik mijn hoop op goud gesteld heb, of tot het fijne 
goud gezegd heb: U bent mijn vertrouwen; als ik mij verblijd heb, omdat mijn 
vermogen groot was, en omdat mijn hand geweldig veel verkregen had. Als ik 
het zonlicht gezien heb, wanneer het scheen, of de maan, die stralend 
voortging, en mijn hart in het geheim verleid werd, en mijn hand mijn mond 
gekust heeft! Ook dat is een misdaad bij de rechter, want dan zou ik God van 
boven verloochend hebben. Als ik mij verblijd heb over de verdrukking van 
hem die mij haatte, en opgewekt ben geweest wanneer het kwaad hem trof! Ik 
heb zelfs mijn gehemelte niet toegelaten te zondigen, door met een vervloeking 
zijn ziel op te eisen. Als de mensen van mijn tent niet hebben gezegd: Wie werd 
er níet verzadigd van zijn vlees? De vreemdeling overnachtte niet op de straat; 
ik opende mijn deuren voor de reiziger. Als ik, zoals Adam, ooit mijn 
overtredingen bedekt heb, door mijn ongerechtigheid in mijn binnenste te 
verbergen, omdat ik bevreesd was voor een grote menigte, en de verachting van 
de geslachten mij ontsteld zou doen raken, zodat ik zweeg en de deur niet 
uitging! Och, had ik maar iemand die naar mij wilde luisteren! Zie, mijn 
ondertekening! Laat de Almachtige mij antwoorden, en laat mijn Tegenstander 
een aanklacht op schrift stellen. Zou ik die dan niet op mijn schouder dragen? 
Ik zou die op mij binden als een kroon. Het getal van mijn voetstappen zou ik 
Hem bekendmaken; als een vorst zou ik tot Hem naderen. Als mijn land ooit 
tegen mij geroepen heeft, en zijn voren gezamenlijk hebben geweend; als ik zijn 
volle opbrengst gegeten heb zonder geld uit te keren, en de ziel van de pachters 
ervan heb laten zuchten, laat dan in plaats van tarwe distels opkomen, en in 
plaats van gerst giftig onkruid! Hier eindigen de woorden van Job. Toen 
hielden deze drie mannen op Job te antwoorden, omdat hij in zijn eigen ogen 
rechtvaardig was. Toen ontstak de woede van Elihu, de zoon van Baracheël, de 
Buziet, uit het geslacht van Ram. Tegen Job ontstak zijn woede, omdat die 
zichzelf rechtvaardigde tegenover God. Zijn woede ontstak ook tegen zijn drie 
vrienden, omdat zij geen antwoord vonden, maar Job toch schuldig 
verklaarden. Maar Elihu had met spreken gewacht op Job, omdat zij ouder van 
dagen waren dan hij. Toen Elihu echter zag dat er geen antwoord was in de 
mond van die drie mannen, ontstak zijn woede.  
Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (12: 28 - 34) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 86: 9, 10 

Al de heidenvolken, die U gemaakt hebt, Heere, zullen komen, zich voor Uw 

aangezicht neerbuigen en Uw Naam eren. Want U bent groot en doet 

wonderen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 12: 28 - 34 

En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij hun 

goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is het eerste van 

alle geboden? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: 

Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere, uw 

God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand 

en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is 

dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan 

deze. En de schriftgeleerde zei tegen Hem: Juist, Meester, U hebt naar 

waarheid gezegd dat God één is, en er is geen ander dan Hij. En Hem lief te 

hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met 

heel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle 

brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord 

had, zei Hij tegen hem: U bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand 

durfde Hem meer iets te vragen.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 12: 5 – 16 

Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u 

door Hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en 

Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt 

God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft 

wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben 

gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze 

aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan 

niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven? Want zij 

hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij 

doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. En elke 

bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, 

maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een 

vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek 

de knikkende knieën, en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel 

is, niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt. Jaag de vrede na met 

allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat 

niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van 

bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld 

worden. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Ezau, die 

voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 4: 15 – 5: 5 

Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of 

als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand 

echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit 

opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis 
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van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het 

Evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks 

zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom, laten 

ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem, als de getrouwe 

Schepper, toevertrouwen in het doen van het goede. De ouderlingen onder u 

roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en 

deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden: Hoed de kudde 

van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; 

niet uit winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als mensen die heerschappij 

voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor 

de kudde geworden zijn. En als de Opperherder verschijnt, dan zult u de 

onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Evenzo, jongeren, wees 

aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met 

nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de 

nederigen geeft Hij genade. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 
 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 15: 36 – 16: 3 

En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas: Laten wij nu terugkeren en onze 

broeders bezoeken in elke stad waar wij het Woord van de Heere verkondigd 

hebben, en zien hoe het met hen gaat. Nu wilde Barnabas Johannes, die ook 

Markus heet, meenemen. Paulus achtte het echter juist om hem, die hen van 

Pamfylië af verlaten had en niet met hen meegegaan was naar het werk, niet 

mee te nemen. Er ontstond daarom verbittering, zodat zij uit elkaar gingen en 

Barnabas Markus meenam en per schip naar Cyprus vertrok; maar Paulus koos 

Silas en vertrok, nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen 

was. En hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeenten. En hij kwam 

in Derbe en in Lystre aan. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de 

naam Timotheüs was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een 

Griekse vader; van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in 

Lystre en Ikonium. Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan; en hij nam 
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hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen 

woonden, want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (8: 21 – 27) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 138: 1, 2 

Ik zal U loven met heel mijn hart, in de tegenwoordigheid van de goden zal ik 

voor U psalmen zingen. Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 8: 21 – 27 

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Ik ga heen en u zult Mij zoeken, en in uw 

zonde zult u sterven; waar Ik heen ga, kunt u niet komen. De Joden nu zeiden: 

Hij zal toch Zichzelf niet doden, omdat Hij zegt: Waar Ik heenga, kunt u niet 

komen? En Hij zei tegen hen: U bent van beneden, Ik ben van boven; u bent 

van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat u in uw 

zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden 

sterven. Zij zeiden dan tegen Hem: Wie bent U? En Jezus zei tegen hen: Wat Ik 

u vanaf het begin al zeg. Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen, maar Die 

Mij gezonden heeft, is waarachtig, en wat Ik van Hem gehoord heb, spreek Ik 

tot de wereld. Zij begrepen niet dat Hij tegen hen over de Vader sprak.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

$$$ 
 

G. Vasten Hoofdindex 
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Zaterdag VAN DE 5e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (15: 3 – 10) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 65: 3, 4 

U hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen. Ongerechtigheden hadden de 

overhand over mij. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 15: 3 – 10 

En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: Welk mens onder u die honderd 

schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de 

woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het 

gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij 

thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij 

met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u dat er 

evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer 

dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben. 

Of welke vrouw, die tien penningen heeft en één penning verliest, steekt niet 

een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij die vindt? En als 

zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en 

zegt: Wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. 

Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich 

bekeert.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

  



Zaterdag van de 5E weerk v.d. grote vasten 

 

 

 

1143 

Eucharistieviering (Liturgie) 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Galaten, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Gal 5: 16 – 6: 2 

Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees 

niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen 

het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. 

Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend 

wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, 

losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-

uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, 

dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook 

al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet 

zullen beërven. De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, 

geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees 

met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, 

laten wij dan ook door de Geest wandelen. Laten wij geen mensen met 

eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Broeders, ook als iemand 

onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand 

weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf 

in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten, en vervul 

zo de wet van Christus. De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 5: 7 – 11 

Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de 

landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, 

totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig 

zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Zucht niet 

tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de Rechter staat 

voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het 

geduld de profeten, die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij 
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prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van 

Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is 

en barmhartig.   Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld 

zijn. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God 

doet blijft in eeuwigheid. Amen. 
 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 26: 1 – 18 

Toen strekte Paulus de hand uit en verdedigde zich als volgt: Ik acht mijzelf 

gelukkig, koning Agrippa, dat ik mij heden tegenover u mag verdedigen tegen 

alles waarvan ik door de Joden beschuldigd word, vooral omdat ik weet dat u 

kennis hebt van alle gewoonten en geschilpunten die er onder de Joden zijn. 

Daarom vraag ik u geduldig naar mij te luisteren. Welnu, mijn leven van mijn 

jeugd af aan, zoals dat van het begin af aan onder mijn volk in Jeruzalem 

geweest is, is bij al de Joden bekend. Zij weten van mij vanuit het verleden als 

zij het maar wilden getuigen! dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette 

richting binnen onze godsdienst, namelijk als Farizeeër. En nu sta ik hier en 

word geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen 

gedaan is, die onze twaalf stammen hopen te bereiken door voortdurend, nacht 

en dag, God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden 

beschuldigd. Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de 

doden opwekt? Ik dacht echt bij mijzelf dat ik tegen de Naam van Jezus van 

Nazareth veel vijandige dingen moest doen, wat ik ook in Jeruzalem gedaan 

heb. Ik heb velen van de heiligen in de gevangenis opgesloten, nadat ik daartoe 

volmacht van de overpriesters gekregen had; en als zij gedood werden, stemde 

ik daarmee in. En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen 

te lasteren; en ik trad in razende woede tegen hen op en vervolgde hen zelfs tot 

in de buitenlandse steden. Toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde, met 

volmacht en in opdracht van de overpriesters, zag ik, koning, midden op de 

dag, op de weg een licht, sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die 

met mij meereisden, vanuit de hemel omscheen. En nadat wij allen op de grond 

gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en in de Hebreeuwse taal 

zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? Het is hard voor u de hielen tegen 

de prikkels te slaan. En ik zei: Wie bent U, Heere? En Hij zei: Ik ben Jezus, Die 

u vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben Ik aan u 
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verschenen: om u aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de dingen die 

u gezien hebt als van die waarin Ik nog aan u verschijnen zal; en Ik zal u 

verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend, om hun ogen 

te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van 

de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel 

onder de geheiligden door het geloof in Mij. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
 

 

Het Heilige Evangelie  

Mattheüs (23: 13 – 39) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 143: 1, 2 

HEERE, luister naar mijn gebed, neem mijn smeekbeden ter ore. Verhoor mij 

naar Uw gerechtigheid. Ga niet in het gericht met Uw dienaar. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 23: 13 – 39 

Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u sluit het 

Koninkrijk der hemelen voor de mensen; u gaat er immers zelf niet binnen, en 

hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnengaan. Wee u, 

schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u eet de huizen van de 

weduwen op, en voor de schijn bidt u lang; daarom zult u een des te zwaarder 

oordeel ontvangen. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u 

reist zee en land af om één proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt 

u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u. Wee u, blinde leiders, die zegt: 

Heeft iemand gezworen bij de tempel, dan betekent dat niets; maar heeft 

iemand gezworen bij het goud van de tempel, dan is hij aan die eed gebonden. 

Dwazen en blinden! Want wat is meer, het goud of de tempel, die het goud 

heiligt? En: heeft iemand gezworen bij het altaar, dan betekent dat niets; maar 

heeft iemand gezworen bij de gave die daarop ligt, dan is hij aan die eed 

gebonden. Dwazen en blinden! Want wat is meer, de gave of het altaar, dat de 

gave heiligt? Wie daarom zweert bij het altaar, die zweert daarbij en bij alles 
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wat daarop ligt; en wie zweert bij de tempel, die zweert daarbij en bij Hem Die 

daarin woont; en wie zweert bij de hemel, die zweert bij de troon van God en 

bij Hem Die daarop zit. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want 

u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste 

van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou 

men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Blinde leiders, die de mug 

uitzift maar de kameel doorslikt. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, 

huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, 

maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. Blinde Farizeeër, 

reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de 

buitenkant daarvan rein wordt. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, 

huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi 

lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo 

lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent 

u vol huichelarij en wetteloosheid. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, 

huichelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en versiert de 

grafmonumenten van de rechtvaardigen, en u zegt: Als wij in de tijd van onze 

vaderen hadden geleefd, hadden wij niet met hen meegewerkt om het bloed 

van de profeten te vergieten. Aldus getuigt u tegen uzelf, dat u kinderen bent 

van hen die de profeten gedood hebben. Maakt ook u dan de maat van uw 

vaderen vol! Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel 

ontkomen? Daarom zie, Ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe, 

en sommigen van hen zult u doden en kruisigen, en sommigen van hen zult u 

geselen in uw synagogen, en u zult hen vervolgen van stad tot stad, opdat over 

u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde, vanaf het 

bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van 

Berechja, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Voorwaar, Ik zeg u: 

Al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de 

profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw 

kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens 

bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt 

als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan 

niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere! 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

$$$ 
  

G. Vasten Hoofdindex 



Maandag van de 6E weerk v.d. grote vasten 

 

 

 

1147 

Maandag VAN DE 6e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Spreuken (8: 1 - 11) 
 

Een lezing uit uit het boek van Spreuken, de wijze van Salomo, zijn heilige 

zegen zij met ons, Amen. 
 

Spr 8: 1 - 11 

Roept Wijsheid niet en laat Inzicht Haar stem niet klinken? Op de top van 

hoogten, langs de weg, op een kruispunt van paden, staat Zij. Terzijde van de 

poorten, voor aan de stad, bij de ingang van de deuren, roept Zij luid: Tot u, 

mannen, roep Ik en Mijn stem klinkt tot de mensenkinderen. Onverstandigen, 

begrijp met schranderheid en dwazen, begrijp met verstand. Luister, want Ik 

zal vorstelijke dingen spreken, het openen van Mijn lippen brengt wat billijk is. 

Ja, Mijn gehemelte zal waarheid tot uiting brengen: goddeloosheid is voor Mijn 

lippen een gruwel. Alle woorden uit Mijn mond zijn in gerechtigheid 

gesproken, er is niets verdraaids of slinks in. Ze zijn allen oprecht voor ieder 

die begrijpt, juist voor hen die kennis willen vinden. Neem Mijn vermaning aan 

en niet zilver, want kennis is verkieslijker dan bewerkt goud. Want wijsheid is 

beter dan robijnen, en al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Jesaja (43: 10 - 28) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 43: 10 - 28 

U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn dienaar die Ik verkozen heb, 

opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is er 

geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben de HEERE, buiten 

Mij is er geen Heiland. Ík heb verkondigd en Ik heb verlost, en Ik heb het doen 

horen, en er was geen vreemde god onder u. U bent Mijn getuigen, spreekt de 

HEERE, dat Ik God ben. Ook voor de dag er was, ben Ik, en er is niemand die 

uit Mijn hand kan redden. Ik zal werken, en wie zal het keren? Zo zegt de 

HEERE, uw Verlosser, de Heilige van Israël: Ter wille van u heb Ik iemand naar 

Babel gezonden en Ik heb hen allen vluchtend doen afdalen, namelijk de 

Chaldeeën, in de schepen waarover zij voorheen juichten. Ik ben de HEERE, 

uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning. Zo zegt de HEERE, Die een weg 
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maakte in de zee en een pad in machtige wateren, Die strijdwagens en paarden 

deed uitrukken, leger en macht, zij liggen tezamen neer, zij zullen niet meer 

opstaan, uitgedoofd zijn zij, uitgeblust als een vlaspit. Denk niet aan de dingen 

van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. Zie, Ik maak iets nieuws. 

Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de 

woestijn, rivieren in de wildernis. De dieren van het veld zullen Mij eren 

jakhalzen en struisvogels want Ik zal water geven in de woestijn, in de wildernis 

rivieren, om Mijn volk, Mijn uitverkorene, te drinken te geven. Dit volk heb Ik 

Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen. U hebt Mij echter niet 

aangeroepen, Jakob, maar u hebt zich tegen Mij vermoeid, Israël. U hebt Mij 

niet uw brandoffers gebracht van kleinvee en met uw slachtoffers hebt u Mij 

niet geëerd. Ik heb u Mij niet laten dienen met het graanoffer, en Ik heb u niet 

vermoeid met wierook. U hebt voor Mij met geld geen kalmoes gekocht, en met 

het vet van uw slachtoffers hebt u Mij niet verzadigd. Integendeel, u bent Mij 

tot last geweest met uw zonden, u hebt Mij vermoeid met uw ongerechtigheden. 

Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt omwille van Mijzelf, en aan uw 

zonden denk Ik niet. Breng Mij in herinnering, laten wij samen een rechtszaak 

voeren; vertelt u maar, opdat u in het gelijk gesteld wordt. Uw eerste vader 

heeft gezondigd, en uw uitleggers van de wet zijn tegen Mij in opstand 

gekomen. Daarom zal Ik de leiders van het heiligdom ontheiligen, Jakob 

prijsgeven aan de ban en Israël aan beschimpingen. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 
 

Job (32: 6 - 16) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 32: 6 - 16 

Daarom antwoordde Elihu, de zoon van Baracheël, de Buziet, en zei: Ik ben 

jonger van dagen, maar jullie zijn stokoud; daarom was ik beschroomd en 

bevreesd om jullie mijn gevoelen te vertellen. Ik zei: Laat de dagen spreken, en 

de veelheid van jaren wijsheid bekendmaken. Voorwaar, het is de Geest van 

God in de sterveling, en de adem van de Almachtige, die hen verstandig maakt. 

Niet de velen van jaren zijn wijs, niet de oude mensen begrijpen het recht. 

Daarom zeg ik: Luister naar mij; ook ik zal mijn gevoelen vertellen. Zie, ik heb 

gewacht op jullie woorden; ik heb al jullie inzichten aangehoord tot jullie naar 

woorden moesten zoeken. Ik heb op jullie gelet, en zie, er is niemand die Job 

kon overtuigen, niemand van jullie die zijn woorden beantwoordde. Ik zeg dit 

opdat jullie niet zeggen: Wij hebben de wijsheid gevonden; God heeft hem 
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uitgestoten, geen mens. Nu heeft hij geen woorden tot mij gericht, en ik zal hem 

geen antwoord geven met jullie woorden. Zij zijn ontsteld, zij antwoorden niet 

meer; zij hebben de woorden van zich afgezet. Ik heb gewacht, maar zij spreken 

niet; want zij staan stil, zij antwoorden niet meer. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (12: 1 – 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 38: 10 

Heere, al mijn verlangen ligt voor U open, mijn zuchten is voor U niet 

verborgen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 12: 1 – 12 

En Hij begon tot hen te spreken in gelijkenissen: Iemand plantte een wijngaard, 

zette er een omheining omheen, groef een wijnpersbak en bouwde een toren, 

en hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. En toen 

het de tijd was, stuurde hij een slaaf naar de landbouwers om van de 

landbouwers zijn deel van de opbrengst van de wijngaard te ontvangen. Maar 

zij grepen en sloegen hem, en stuurden hem met lege handen weg. En hij 

stuurde weer een andere slaaf naar hen toe, en die stenigden zij en zij 

verwondden hem aan het hoofd en stuurden hem weg, nadat hij schandelijk 

behandeld was. En weer stuurde hij een andere en die doodden zij; en vele 

anderen, van wie zij sommigen sloegen en sommigen doodden. Toen hij dan 

nog één zoon had, die hem lief was, heeft hij ook die, als laatste, naar hen toe 

gestuurd en hij zei: Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Maar die 

landbouwers zeiden tegen elkaar: Dit is de erfgenaam. Kom, laten wij hem 

doden en de erfenis zal van ons zijn. En zij grepen en doodden hem, en wierpen 

hem weg, buiten de wijngaard. Wat zal dan de heer van de wijngaard doen? Hij 

zal Zelf komen, de landbouwers ombrengen en de wijngaard aan anderen 

geven. Hebt u ook dit Schriftwoord niet gelezen: De steen die de bouwers 

verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere 
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geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? En zij probeerden Hem te grijpen, 

maar zij waren bevreesd voor de menigte; want zij begrepen dat Hij die 

gelijkenis met het oog op hen gesproken had, en zij verlieten Hem en gingen 

weg.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de 

Thessalonicenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

1Tes 4: 1 – 18 

Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op, dat 

u, zoals u van ons ontvangen hebt hoe u moet wandelen en God behagen, daarin 

nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben 

op gezag van de Heere Jezus. Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u 

uzelf onthoudt van de ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten 

in heiliging en eerbaarheid, en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de 

heidenen, die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en 

hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heere is een Wreker van dit 

alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft 

ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom, wie dit 

verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons 

heeft gegeven. Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u 

schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Want 

u doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij 

roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen, en er een eer in 

te stellen rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen en te werken met uw 

eigen han den, zoals wij u bevolen hebben, opdat u op een gepaste wijze 

wandelt ten opzichte van hen die buitenstaan, en niets nodig hebt. Maar ik wil 

niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, 

opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want 

als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde 

wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen 

wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de 

komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de 

Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een 

bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen 
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eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met 

hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de 

lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze 

woorden.  De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 4: 7 – 12 

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u 

wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, 

zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en 

treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in 

droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. Broeders, spreek 

geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaadspreekt en over zijn broeder 

oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet 

oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is één Wetgever, 

namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde richten. Maar wie bent u, die 

over de ander oordeelt?  Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de 

wereld zijn. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil 

van God doet blijft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 18: 9 – 18 

En de Heere zei 's nachts door een visioen tegen Paulus: Wees niet bevreesd, 

maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u 

slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad. En hij verbleef 

daar een jaar en zes maanden en gaf in hun midden onderwijs in het Woord 

van God. Maar toen Gallio stadhouder van Achaje was, stonden de Joden 

eensgezind tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel. Zij zeiden: 

Deze man haalt de mensen over om God te dienen in strijd met de wet. Maar 

toen Paulus zijn mond wilde openen, zei Gallio tegen de Joden: Als er een of 

ander onrecht of een misdrijf begaan was, o Joden, dan zou ik u met reden 
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verdragen; maar als er een geschilpunt is over een woord, over namen en over 

de wet die onder u geldt, dan moet u het zelf maar zien; want ik wil over deze 

dingen geen rechter zijn. En hij joeg hen van de rechterstoel weg. Toen grepen 

alle Grieken Sosthenes, het hoofd van de synagoge, en sloegen hem vóór de 

rechterstoel. Gallio trok zich echter niets van deze dingen aan. En toen Paulus 

er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broeders en vertrok 

vandaar per schip, in gezelschap van Priscilla en Aquila, naar Syrië. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (13: 1 - 5) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 35: 1, 2 

Roep ter verantwoording, HEERE, wie mij ter verantwoording roepen; bestrijd 

wie mij bestrijden. Grijp het kleine en het grote schild, sta op, mij te hulp. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 13: 1 - 5 

Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de 

Galileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. En Jezus 

antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn 

geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? Ik 

zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Of die 

achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt 

u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem 

wonen? Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo 

omkomen.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

$$$ 
  

G. Vasten Hoofdindex 
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Dinsndag VAN DE 6e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Spreuken (8: 12 - 21) 
 

Een lezing uit uit het boek van Spreuken, de wijze van Salomo, zijn heilige 

zegen zij met ons, Amen. 
 

Spr 8: 12 - 21 

Ik, Wijsheid, Ik woon bij schranderheid en vind kennis door alle 

bedachtzaamheid. De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, 

trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik. Bij Mij 

is raad en wijsheid. Ik ben Inzicht, bij Mij is kracht. Door Mij regeren koningen, 

verordenen vorsten gerechtigheid. Door Mij heersen vorsten, en edelen, alle 

rechters op aarde. Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig zoeken, 

zullen Mij vinden. Rijkdom en eer is er bij Mij, duurzaam bezit en 

gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en dan zuiver goud, mijn 

opbrengst beter dan het beste zilver. Ik loop op het pad van de gerechtigheid, 

midden op de paden van het recht, om wie Mij liefhebben, in erfelijk bezit te 

laten nemen wat er is, en Ik zal hun schatkamers vullen.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Jesaja (44: 1 - 8) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 44: 1 - 8 

Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar, Israël, die Ik verkozen heb! Zo zegt de 

HEERE, uw Maker en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt: 

Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, Jesjurun, die Ik verkozen heb. Want 

Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest 

op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen 

opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen: 

Ik ben van de HEERE, een ander zal zich noemen met de naam Jakob, weer 

een ander zal met zijn hand schrijven: Van de HEERE, en de erenaam Israël 

aannemen. Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE 

van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er 

geen God. En wie kan, zoals Ik, roepen, het bekendmaken en het voor Mij 

uiteenzetten, sinds Ik een eeuwig volk een plaats gegeven heb? En laten zij de 
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toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun bekendmaken. Wees niet angstig 

en wees niet bevreesd. Heb Ik het u van toen af niet doen horen en 

bekendgemaakt? Want u bent Mijn getuigen: is er ook een God buiten Mij?. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Job (32: 17 – 33: 33) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 32: 17 – 33: 33 

Elihu antwoordde, en zei: Ook ik zal op mijn beurt antwoorden, ook ik zal mijn 

gevoelen vertellen. Want ik ben vol woorden; de geest in mijn binnenste 

benauwt mij. Zie, mijn buik is als wijn die niet geopend is; als nieuwe leren 

zakken zou hij scheuren. Ik zal spreken, zodat ik voor mijzelf lucht krijg; ik zal 

mijn lippen openen, zodat ik kan antwoorden. O, laat ik voor niemand partij 

trekken, en geen mens naar de mond praten! Want ik kan niemand naar de 

mond praten; meteen zou mijn Maker mij wegnemen. Maar luister nu toch 

naar mijn betoog, Job! en hoor al mijn woorden aan. Zie toch, ik heb mijn mond 

geopend; mijn tong spreekt onder mijn gehemelte. Wat ik zeg, zal de 

oprechtheid van mijn hart uitspreken, en de kennis van mijn lippen dat wat 

zuiver is. De Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige 

heeft mij levend gemaakt. Als je kunt, antwoord mij dan; stel je dan op vóór 

mij, ga staan. Zie, ik ben voor God net als jij; ook ik ben maar uit leem gevormd. 

Zie, laat mijn bedreiging je geen angst aanjagen, en mijn hand zal niet zwaar 

op je drukken. Zeker, je hebt ten aanhoren van mij gezegd, en ik heb de stem 

van je woorden gehoord: Ik ben rein, zonder overtreding; ik ben onschuldig en 

heb geen misdaad begaan. Zie, Hij vindt gronden voor een aanklacht tegen mij, 

Hij beschouwt mij als Zijn vijand. Hij legt mijn voeten in het blok, Hij let op al 

mijn paden. Maar zie, antwoord ik jou, hierin ben je niet rechtvaardig; want 

God is groter dan een sterveling. Waarom heb je Hem ter verantwoording 

geroepen? Hij legt immers van geen van Zijn daden verantwoording af. Want 

God spreekt één of twee keer, maar men slaat er geen acht op: in een droom, 

een visioen in de nacht, als een diepe slaap op de mensen valt, in de sluimer op 

de slaapplaats. Dan openbaart Hij het voor het oor van de mensen, en Hij 

verzegelt hun tuchtiging, om de mens van een verkeerde daad af te brengen. 

Hij verbergt de hoogmoed voor een man. Hij houdt zijn ziel af van het verderf, 

en zijn leven van het omkomen door de werpspies. Hij wordt gestraft met pijn 

op zijn slaapplaats, en de strijd in zijn beenderen is er voortdurend. Zijn leven 

verfoeit zelfs het brood, en zijn ziel het begerenswaardige voedsel. Zijn vlees 
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vergaat, zodat het niet meer te zien is, en zijn beenderen, die niet te zien waren, 

steken nu uit. Zijn ziel nadert het graf, en zijn leven nadert de dingen die doden. 

Als er dan een afgezant bij hem is, een bemiddelaar, één uit duizend, om de 

mens bekend te maken wat zijn recht is, dan zal Hij hem genadig zijn, en 

zeggen: Verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf; Ik heb verzoening 

gevonden. Zijn vlees zal frisser worden dan het was in zijn jeugd; hij zal 

terugkeren tot de dagen van zijn jeugd. Hij zal vurig tot God bidden, en Die zal 

hem goedgezind zijn en zijn aangezicht aanzien met gejuich, want Hij zal de 

sterveling zijn gerechtigheid teruggeven. Hij zal de mensen aanschouwen en 

zeggen: Ik had gezondigd en wat recht is, krom gemaakt, maar Hij heeft het mij 

niet vergolden. Maar God heeft mijn ziel verlost, zodat zij niet in het graf kwam, 

en mijn leven nu in het licht ziet. Zie, dit alles doet God twee of drie keer met 

een man, om zijn ziel terug te brengen van het graf, opdat hij wordt verlicht 

met het licht van het leven. Sla er acht op, Job! Luister naar mij; zwijg, dan zal 

ík spreken. Als er tegenwerpingen zijn, antwoord mij dan; spreek, want ik 

verlang ernaar jou te rechtvaardigen. Zo niet, luister jíj dan naar mij; zwijg, en 

ik zal je wijsheid leren.  Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (4: 22 – 30) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 35: 13 

Maar ik? Waren zij ziek, dan was een rouwgewaad mijn kleding; ik kwelde 

mijzelf door te vasten, mijn gebed kwam telkens terug in mijn binnenste. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 4: 22 – 30 

En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de 

woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Dit niet de 

Zoon van Jozef? Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit 

spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord 
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hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad. Hij 

zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar 

Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, 

toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote 

hongersnood kwam over heel het land, en naar geen van hen werd Elia 

gezonden, maar wel naar Zarfath bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook 

waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van 

hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër. En allen in de synagoge 

werden met woede vervuld toen zij dit hoorden, en zij stonden op, dreven Hem 

de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd 

was, om Hem van de steilte af te werpen. Maar Hij liep midden tussen hen door 

en ging weg.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 14: 18 – 28 

Ik dank mijn God dat ik in meer andere talen spreek dan u allen. In de 

gemeente echter wil ik liever vijf woorden spreken met mijn verstand, om ook 

anderen te onderwijzen, dan tienduizend woorden in een andere taal. Broeders, 

word geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid, en 

word in uw denken volwassen. In de wet staat geschreven: Door mensen die 

een andere taal spreken, en door andere lippen zal Ik spreken tot dit volk, en 

ook dan zullen zij niet naar Mij luisteren, zegt de Heere. Zo zijn de andere talen 

dus tot een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen, en zo 

is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Als nu de 

hele gemeente samen zou komen, en allen spraken in andere talen, en er 

kwamen niet-ingewijden of ongelovigen binnen, zouden zij dan niet zeggen dat 

u buiten zinnen bent? Maar als allen zouden profeteren, en er kwam een 

ongelovige of niet-ingewijde binnen, dan zou die door allen overtuigd en door 

allen beoordeeld worden. En zo worden de verborgen dingen van zijn hart 

openbaar, en zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden, 

en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. Hoe is het dan, broeders? 

Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft een 
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onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij 

heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. En als iemand in een andere 

taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, 

ieder op zijn beurt, en laat één het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat 

hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 1: 22 – 2: 1 

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. 

Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op 

een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij 

heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij 

echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij 

blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een 

dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij 

godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan 

is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de 

Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf 

onbesmet bewaren van de wereld. Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere 

Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 19: 11 - 20 

En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat, 

als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam 

op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit 

hen weggingen. En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders 
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waagden het de Naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze 

geesten hadden. Zij zeiden: Wij bezweren u bij Jezus, Die door Paulus gepredikt 

wordt. Het waren zeven zonen van Sceva, een Joodse overpriester, die dit 

deden. Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet 

ik af, maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong 

op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij 

naakt en gewond uit dat huis vluchtten. En dit werd bij allen bekend, zowel bij 

de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen, 

en de Naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen die 

geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van 

hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en 

verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde 

ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken. Zo nam het Woord van de 

Heere met kracht toe en werd steeds sterker. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (9: 18 – 22) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 42: 2 

Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, 

o God! Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze Verlosser en ons 

aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan wie alle eer en glorie in 

eeuwigheid. Amen. 
 

Mt 9: 18 – 22 

En het gebeurde, toen Hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in Zijn 

nabijheid waren. En Hij vroeg hun: Wie zeggen de menigten dat Ik ben? Zij 

antwoordden en zeiden: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen 

dat een van de oude profeten opgestaan is. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt 

u dat Ik ben? Petrus antwoordde en zei: De Christus van God. En Hij sprak hen 

streng toe en beval dat zij dit tegen niemand zeggen zouden. Hij zei: De Zoon 

des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, 
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overpriesters en schriftgeleerden, en Hij moet gedood en op de derde dag 

opgewekt worden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

 

$$$ 

  

G. Vasten Hoofdindex 
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Woensdag VAN DE 6e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Exodus (10: 1 – 11: 10) 
 

Een lezing uit Exodus van Mozes de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, 

Amen. 
 

Exo 10: 1 – 11: 10 

Daarna zei de HEERE tegen Mozes: Ga naar de farao toe, want Ík heb zijn hart 

en het hart van zijn dienaren onvermurwbaar gemaakt, zodat Ik deze tekenen 

van Mij in zijn midden kan verrichten, en zodat u ten aanhoren van uw 

kinderen en uw kleinkinderen kunt vertellen wat Ik in Egypte heb aangericht, 

en wat Mijn tekenen waren die Ik onder hen verricht heb. Dan zult u weten dat 

Ik de HEERE ben. Toen kwamen Mozes en Aäron bij de farao en zeiden tegen 

hem: Zo zegt de HEERE, de God van de Hebreeën: Hoelang weigert u zich voor 

Mijn aangezicht te vernederen? Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij dienen 

kunnen. Want als u weigert Mijn volk te laten gaan, zie, dan zal Ik morgen 

sprinkhanen op uw grondgebied brengen. Zij zullen het oppervlak van het land 

bedekken, zodat men geen land meer kan zien. Zij zullen het overschot van wat 

aan de hagel ontkomen is, wat er voor u overgebleven is, opvreten, ja, zij zullen 

al de bomen die voor u op het veld opkomen, kaalvreten. En uw huizen, de 

huizen van al uw dienaren en de huizen van alle Egyptenaren, zullen er vol mee 

worden, zoals uw vaders en uw voorvaders het niet gezien hebben vanaf de dag 

dat zij op de aardbodem waren tot op deze dag. Toen keerde hij zich om en ging 

bij de farao weg. De dienaren van de farao zeiden tegen hem: Hoelang zal deze 

man voor ons tot een valstrik zijn? Laat de mannen gaan, zodat zij de HEERE, 

hun God, kunnen dienen! Beseft u nog niet dat Egypte verloren is? Toen 

werden Mozes en Aäron weer bij de farao gebracht en hij zei tegen hen: Ga! 

Dien de HEERE, uw God! Wie precies zullen er gaan? En Mozes zei: Wij zullen 

met onze jongeren en ouderen gaan. Met onze zonen en dochters, met ons 

kleinvee en onze runderen zullen wij gaan, want wij hebben een feest voor de 

HEERE. Toen zei hij tegen hen: De HEERE moge net zo met u zijn als ik u en 

uw kleine kinderen laat gaan! Kijk uit, want er staat u onheil te wachten! Zo 

niet! Laat toch de mannen gaan, zodat zij de HEERE kunnen dienen, want dat 

is waar u om verzocht hebt! En men dreef hen weg van voor de farao. Toen zei 

de HEERE tegen Mozes: Strek uw hand uit over het land Egypte omwille van 

de sprinkhanen, zodat zij over het land Egypte opkomen en al het gewas van 

het land opvreten, al wat de hagel heeft overgelaten. Toen strekte Mozes zijn 
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staf uit over het land Egypte, en de HEERE bracht die hele dag en die hele nacht 

een oostenwind in het land. En het gebeurde, toen het morgen geworden was, 

dat de oostenwind de sprinkhanen meevoerde. De sprinkhanen kwamen op 

over heel het land Egypte en streken neer op heel het gebied van de 

Egyptenaren, een zeer grote zwerm. Nooit eerder is er zo'n zwerm sprinkhanen 

geweest, en hierna zal er nooit weer zo een zijn, want zij bedekten de 

oppervlakte van heel het land, zodat het land erdoor verduisterd werd. Zij 

vraten al het gewas van het land op en al de vruchten van de bomen die de hagel 

had overgelaten. Er bleef niets groens aan de bomen en aan het gewas van het 

veld in heel het land Egypte. Toen haastte de farao zich om Mozes en Aäron te 

roepen, en hij zei: Ik heb gezondigd tegen de HEERE, uw God, en tegen u. Nu 

dan, vergeef mij toch nog deze ene keer mijn zonde en bid vurig tot de HEERE, 

uw God, dat Hij alleen deze dodelijke plaag nog van mij wegneemt. Toen ging 

hij bij de farao weg en bad vurig tot de HEERE. En de HEERE keerde de wind 

en liet een zeer sterke westenwind opsteken. Die tilde de sprinkhanen op en 

wierp ze in de Schelfzee. Er bleef niet één sprinkhaan over op heel het 

grondgebied van Egypte. Maar de HEERE verhardde het hart van de farao, 

zodat hij de Israëlieten niet liet gaan. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Strek 

uw hand uit naar de hemel, zodat er duisternis komen zal over het land Egypte, 

en de duisternis te tasten is. Toen Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, 

kwam er een dikke duisternis in heel het land Egypte, drie dagen lang. Zij zagen 

elkaar niet, en drie dagen lang stond niemand op van zijn plaats. Voor alle 

Israëlieten echter was het licht in hun woongebieden. Toen riep de farao Mozes, 

en zei: Ga en dien de HEERE. Alleen uw kleinvee en uw runderen moeten 

achterblijven. Uw kleine kinderen mogen wel met u meegaan. Maar Mozes zei: 

U moet ons zelf ook slachtoffers en brandoffers ter beschikking stellen, die wij 

aan de HEERE, onze God, zullen brengen, en ons vee zal ook met ons meegaan. 

Geen hoef zal achterblijven, want van het vee moeten wij nemen om de HEERE, 

onze God, te dienen. Wij immers, wij weten niet waarmee wij de HEERE, onze 

God, zullen dienen, totdat wij daar komen. Maar de HEERE verhardde het hart 

van de farao, en hij wilde hen niet laten gaan. En de farao zei tegen Mozes: Ga 

bij mij weg! Wees op uw hoede, dat u mij niet nog eens onder ogen komt, want 

op de dag dat u mij onder ogen komt, zult u sterven! Mozes nu zei: U hebt juist 

gesproken. Ik zal u niet meer onder ogen komen. De HEERE had tegen Mozes 

gezegd: Nog één plaag zal Ik over de farao en Egypte brengen en daarna zal hij 

u vanhier laten gaan. Als hij u allemaal laat gaan, zal hij u vanhier haastig 

verdrijven. Spreek toch ten aanhoren van het volk en zeg dat iedere man van 

zijn naaste en iedere vrouw van haar naaste zilveren en gouden voorwerpen 

moet vragen. En de HEERE gaf het volk genade in de ogen van de Egyptenaren. 
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Ook stond de man Mozes in het land Egypte hoog in aanzien in de ogen van de 

dienaren van de farao en in de ogen van het volk. En Mozes zei: Zo zegt de 

HEERE: Omstreeks middernacht zal Ik uittrekken door het midden van Egypte 

en alle eerstgeborenen in het land Egypte zullen sterven, van de eerstgeborene 

van de farao af, die op zijn troon zitten zou, tot de eerstgeborene van de slavin 

die achter de handmolen zit, en alle eerstgeborenen van het vee. Er zal een luid 

geschreeuw zijn in heel het land Egypte, zoals er nog nooit geweest is en zoals 

er ook nooit meer zijn zal. Maar bij alle Israëlieten zal nog geen hond zijn tong 

roeren tegen mens of dier. Zo zult u weten dat de HEERE onderscheid maakt 

tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. Dan zullen al deze dienaren van u naar 

mij toe komen, zich voor mij buigen en zeggen: Vertrek, u en al het volk dat in 

uw voetspoor gaat, en daarna zal ik vertrekken. Toen ging hij bij de farao weg, 

in brandende toorn. De HEERE nu had tegen Mozes gezegd: De farao zal naar 

u niet luisteren, zodat Mijn wonderen in het land Egypte nog talrijker worden. 

Mozes en Aäron hebben al deze wonderen gedaan voor de farao, maar de 

HEERE verhardde het hart van de farao, zodat hij de Israëlieten niet uit zijn 

land liet gaan.  Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Jesaja (44: 21 - 28) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 44: 21 - 28 

Denk aan deze dingen, Jakob, Israël, want u bent Mijn dienaar. Ik heb u 

geformeerd, u bent Mijn dienaar, Israël, u zult door Mij niet vergeten worden. 

Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk. Keer tot 

Mij terug, want Ik heb u verlost. Zing vrolijk, hemel, want de HEERE heeft het 

gedaan! Juich, diepten van de aarde! Breek uit, bergen, in gejuich, bossen en 

elke boom daarin! Want de HEERE heeft Jakob verlost en Zich verheerlijkt in 

Israël. Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, Uw Formeerder van de moederschoot 

af: Ik ben de HEERE, Die alles doet: Die de hemel uitspant, Ik alleen, Die de 

aarde uitspreidt door Mijzelf; Die de tekenen van hen die leugens verzinnen 

verbreekt, Die de waarzeggers waanzinnig maakt; Die de wijzen doet 

terugdeinzen, Die hun kennis tot dwaasheid maakt; Die het woord van Zijn 

knecht bevestigt, en de raad van Zijn boden volbrengt; Die tegen Jeruzalem 

zegt: U zult bewoond worden, en tegen de steden van Juda: U zult herbouwd 

worden, en: Ik doe hun puinhopen herrijzen; Die tegen de diepte zegt: Word 

droog, uw rivieren zal Ik doen opdrogen; Die over Kores zegt: Hij is Mijn 
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herder, en hij zal al Mijn welbehagen volbrengen, door tegen Jeruzalem te 

zeggen: Word gebouwd, en tegen de tempel: Word gegrondvest. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Spreuken (8: 22 - 36) 
 

Een lezing uit uit het boek van Spreuken, de wijze van Salomo, zijn heilige 

zegen zij met ons, Amen. 
 

Spr 8: 22 - 36 

De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg, al vóór Zijn werken, van 

oudsher. Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de 

tijden voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd Ik 

geboren, toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen 

waren verzonken, vóór de heuvels, werd Ik geboren. Hij had de aarde en de 

velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen 

Hij de hemel gereedmaakte, was Ik daar, toen Hij een cirkel trok over het 

oppervlak van de watervloed, toen Hij de wolken daarboven sterk maakte, Hij 

de bronnen van de watervloed versterkte, toen Hij voor de zee zijn plaats 

bepaalde, zodat het water Zijn bevel niet zou overtreden, toen Hij de 

fundamenten van de aarde verordende, was Ik bij Hem, Zijn Lievelingskind, Ik 

was dag aan dag Zijn bron van blijdschap, te allen tijde spelend voor Zijn 

aangezicht, al spelend in de wereld van Zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap 

vond Ik bij de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, luister naar Mij: Welzalig 

zijn zij die Mijn wegen in acht nemen. Luister naar vermaning en word wijs, 

verwerp die niet. Welzalig is de mens die naar Mij luistert, door dag aan dag te 

waken aan Mijn poorten, door Mijn deurposten te bewaken. Want wie Mij 

vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE. Wie 

echter tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die Mij haten, hebben 

de dood lief.  Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
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Job (34: 1 - 37) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 34: 1 - 37 

Verder antwoordde Elihu en zei: Luister, wijzen, naar mijn woorden, en 

verstandigen, hoor mij aan. Want het oor beproeft woorden, zoals het 

gehemelte voedsel proeft. Laten wij voor onszelf kiezen wat recht is; laten wij 

onder elkaar erkennen wat goed is. Want Job heeft gezegd: Ik ben rechtvaardig, 

maar God heeft mijn recht weggenomen. Ondanks mijn recht ga ik voor 

leugenaar door; mijn pijlwond is ongeneeslijk, zonder dat er een overtreding 

is. Wie is een man zoals Job? Hij drinkt de spot in als water. Hij loopt rond in 

gezelschap van hen die onrecht bedrijven, en gaat om met goddeloze mensen. 

Want hij heeft gezegd: Het baat een man niet als hij behagen schept in God. 

Daarom, verstandige mensen, luister naar mij: Er is bij God geen sprake van 

goddeloosheid, of bij de Almachtige van onrecht! Want het werk van een mens 

vergeldt Hij hem, en overeenkomstig iemands weg doet Hij hem ondervinden. 

Ja, het is waar, God handelt niet goddeloos, en de Almachtige verdraait het 

recht niet. Wie heeft Hem over de aarde aangesteld, en wie heeft de hele wereld 

neergezet? Als Hij Zijn hart tegen de mens zou richten, diens geest en diens 

adem tot Zich zou verzamelen, dan zou alle vlees tegelijk de geest geven, en de 

mens zou tot stof terugkeren. Als er inzicht bij jou is, luister hier dan naar, 

neem de stem van mijn woorden ter ore: Kan ook iemand die het recht haat, 

regeren, en wil je Hem Die zeer rechtvaardig is, schuldig verklaren? Zou men 

tegen een koning durven zeggen: Verderfelijk mens! of tegen edelen: 

Goddelozen! Hij trekt geen partij voor de vorsten, en trekt de rijke niet voor 

boven de arme, want zij zijn allemaal het werk van Zijn handen. In een ogenblik 

sterven zij, zelfs midden in de nacht; een volk wordt heen en weer geschud en 

komt om; de machtige wordt weggenomen, maar niet door een mensenhand. 

Want Zijn ogen zijn op ieders wegen, en Hij ziet al hun voetstappen. Er is geen 

duisternis en er is geen schaduw van de dood waar degenen die onrecht 

bedrijven zich kunnen verbergen. Zeker, Hij legt de mens niet teveel op, zodat 

hij tegen God in het gericht zou kunnen komen. Hij verplettert de machtigen, 

zonder dat men het doorgronden kan, en stelt anderen in hun plaats. Omdat 

Hij hun werken kent, keert Hij hen 's nachts om, en zij worden verbrijzeld. Hij 

slaat hen als goddelozen neer, in een plaats waar mensen het zien, omdat zij 

van achter Hem zijn afgeweken, en geen van Zijn wegen opgemerkt hebben. Hij 

brengt straf over hem vanwege het hulpgeroep van de arme, en Hij hoort het 

hulpgeroep van de ellendigen. Als Hij stil blijft, wie kan dan schuldig verklaren? 

Als Hij Zijn aangezicht verbergt, wie kan Hem dan waarnemen? Hij regeert 
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zowel over een volk als over een mens alleen, opdat er geen huichelaar regeert, 

en er geen valstrikken voor het volk zijn. Zeker, Job heeft tegen God gezegd: Ik 

heb Uw straf gedragen, ik zal niet meer verderfelijk handelen. Leert U mij wat 

ik niet zie; als ik onrecht begaan heb, zal ik het niet meer doen. Moet het van 

jou komen hoe Hij iets vergelden zal, terwijl je Hem veracht? Zul jíj dan kiezen, 

en niet ik? Wat weet je? Spreek. Verstandige mensen zullen tegen mij zeggen, 

en een wijs man zal naar mij luisteren: Job heeft niet met kennis gesproken, en 

zijn woorden waren niet met verstand. Ach, laat Job tot het einde toe beproefd 

worden, om zijn antwoorden onder mensen van onrecht. Want hij voegt aan 

zijn zonde nog overtreding toe; hij klapt onder ons in de handen, en hij maakt 

zijn woorden tegen God talrijk.  Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (7: 1 - 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 102: 18, 22 

Zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmsten, en hun gebed niet heeft 

veracht. zodat men van de Naam van de HEERE zal vertellen te Sion en Zijn lof 

in Jeruzalem. Halleluja. 

 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 7: 1 - 20 

En bij Hem verzamelden zich de Farizeeën en sommigen van de 

schriftgeleerden, die uit Jeruzalem gekomen waren. En toen zij zagen dat 

sommigen van Zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen 

brood aten, berispten zij hen. Want de Farizeeën en alle Joden eten niet, als zij 

niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat zij zich houden aan de 

overlevering van de ouden. En als zij van de markt komen, eten zij niet, als zij 

zich niet eerst gewassen hebben. En vele andere dingen zijn er die zij 

aangenomen hebben om zich eraan te houden, zoals het wassen van de 

drinkbekers en kannen en het koperen vaatwerk en bedden. Daarna vroegen 

de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen Uw discipelen 
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niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met 

ongewassen handen? Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft Jesaja over u, 

huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de 

lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij 

Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Want terwijl u 

het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, 

zoals het wassen van kannen en bekers; en veel andere dergelijke dingen doet 

u. En Hij zei tegen hen: U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u 

aan uw overlevering te houden. Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw 

moeder; en: Wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven; maar u 

zegt: Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat wil 

zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem in orde. 

En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, n zo 

maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd 

hebt; en veel van dergelijke dingen doet u. En toen Hij heel de menigte bij Zich 

geroepen had, zei Hij tegen hen: Luister allen naar Mij en begrijp het goed: Er 

is niets dat van buitenaf de mens binnengaat, dat hem kan verontreinigen; 

maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het die de mens verontreinigen. 

Als iemand oren heeft om te horen, laat hij dan horen. En toen Hij bij de 

menigte vandaan thuisgekomen was, vroegen Zijn discipelen Hem naar de 

gelijkenis. En Hij zei tegen hen: Bent ook u zo onwetend? Ziet u niet in dat alles 

wat van buitenaf de mens binnengaat, hem niet kan verontreinigen? Want het 

komt niet in zijn hart maar in zijn buik en gaat in de afzondering naar buiten. 

Zo wordt al het voedsel gereinigd. En Hij zei: Wat de mens uitkomt, dat 

verontreinigt de mens.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 2: 12 - 24 

Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren 

gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld 

worden. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar 

de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer heidenen, 

die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de 
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wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven 

is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling 

beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Zo zal het gaan op de dag 

wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus 

Christus, overeenkomstig mijn Evangelie. Zie, u wordt Jood genoemd. U steunt 

op de wet en roemt in God, en kent Zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, 

omdat u uit de wet bent onderwezen. En u bent van uzelf overtuigd dat u een 

gids voor de blinden bent, een licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder 

van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen, omdat u in de wet de 

belichaming van de kennis en van de waarheid hebt. U dan die een ander 

onderwijst, onderwijst u uzelf niet? U die predikt dat men niet stelen mag, 

steelt u zelf? U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf 

overspel? U die de afgoden verfoeit, pleegt u zelf tempelroof? U die in de wet 

roemt, onteert u God door de overtreding van de wet? Want de Naam van God 

wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Pet 1: 20 – 2: 6 

Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een 

eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht 

door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest 

gedreven, hebben gesproken. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk 

geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk 

verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij 

zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over 

zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal 

worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. En zij zullen u door hebzucht 

met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking 

en hun verderf sluimert niet. Want als God de engelen die gezondigd hebben, 

niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de 

ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden; en als God de 

oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van 

de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de 

goddelozen bracht; en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en 
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tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor 

hen die goddeloos zouden leven.  Bemint de wereld niet, noch de dingen die 

in de wereld zijn. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de 

wil van God doet blijft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 26: 1 - 8 

En Agrippa zei tegen Paulus: Het is u toegestaan voor uzelf te spreken. Toen 

strekte Paulus de hand uit en verdedigde zich als volgt: Ik acht mijzelf gelukkig, 

koning Agrippa, dat ik mij heden tegenover u mag verdedigen tegen alles 

waarvan ik door de Joden beschuldigd word, vooral omdat ik weet dat u kennis 

hebt van alle gewoonten en geschilpunten die er onder de Joden zijn. Daarom 

vraag ik u geduldig naar mij te luisteren. Welnu, mijn leven van mijn jeugd af 

aan, zoals dat van het begin af aan onder mijn volk in Jeruzalem geweest is, is 

bij al de Joden bekend. Zij weten van mij vanuit het verleden als zij het maar 

wilden getuigen! dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting 

binnen onze godsdienst, namelijk als Farizeeër. En nu sta ik hier en word 

geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is, 

die onze twaalf stammen hopen te bereiken door voortdurend, nacht en dag, 

God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden 

beschuldigd. Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de 

doden opwekt? 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (11: 45 - 52) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 9 :12, 13 

Zing psalmen voor de HEERE, Die te Sion woont, verkondig onder de volken 

Zijn daden. Want Hij eist vergelding voor vergoten bloed, Hij denkt daaraan. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 11: 45 - 52 

Een van de wetgeleerden antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wanneer u 

deze dingen zegt, behandelt U ons ook smadelijk. Maar Hij zei: Wee ook u, 

wetgeleerden, want u legt de mensen lasten op die moeilijk zijn om te dragen, 

en zelf raakt u die lasten niet met één van uw vingers aan. Wee u, want u bouwt 

de grafmonumenten voor de profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. 

U getuigt dus dat u instemt met de daden van uw vaderen, want zij hebben hen 

gedood en u bouwt hun grafmonumenten. Daarom heeft de wijsheid van God 

gezegd: Ik zal profeten en apostelen naar hen toe zenden, en van hen zullen zij 

sommigen doden en anderen vervolgen, opdat van dit geslacht afgeëist wordt 

het bloed van alle profeten dat van de grondlegging van de wereld af vergoten 

is, van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die omgebracht is tussen 

het altaar en het huis van God. Ja, Ik zeg u, het zal afgeëist worden van dit 

geslacht. Wee u, wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de kennis 

weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en u hebt hen die binnengingen, 

tegengehouden.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ G. Vasten Hoofdindex 
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Donderdag VAN DE 6e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

2Koningen (4: 8 - 37) 
 

Een lezing uit uit het 2e boek van Koningen, zijn heilige zegen zij met ons, 

Amen. 
 

2Kon 4: 8 - 37 

Het gebeurde op een dag dat Elisa langs Sunem kwam, dat daar een vrouw van 

aanzien was, die er bij hem op aandrong de maaltijd te komen gebruiken. Zo 

dikwijls als hij daar langskwam, gebeurde het dat hij daarheen uitweek om er 

de maaltijd te gebruiken. En zij zei tegen haar man: Zie toch, ik heb gemerkt 

dat deze man Gods, die steeds bij ons langskomt, heilig is. Laten wij toch een 

klein bovenvertrek van steen maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een 

kandelaar voor hem neerzetten; komt hij dan bij ons, dan kan hij zich daar 

terugtrekken. En het gebeurde op een dag, dat hij daar kwam, zich terugtrok in 

dat bovenvertrek en daar ging liggen. Toen zei hij tegen zijn knecht Gehazi: 

Roep deze vrouw uit Sunem. En toen hij haar geroepen had, ging zij voor hem 

staan. Hij had namelijk tegen hem gezegd: Zeg nu tegen haar: Zie, u hebt heel 

veel zorg aan ons besteed, wat kan men voor u doen? Kan ik voor u tot de 

koning spreken of tot de bevelhebber van het leger? Maar zij had gezegd: Ik 

woon te midden van mijn volk. Toen had hij gezegd: Wat kan men dan voor 

haar doen? En Gehazi had gezegd: Zij heeft helaas geen zoon, en haar man is 

oud. Daarom had hij gezegd: Roep haar. En toen hij haar geroepen had, ging 

zij in de deuropening staan. Hij zei: Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zult 

u een zoon omhelzen. Maar zij zei: Nee, mijn heer, man Gods, lieg niet tegen 

uw dienares. Maar de vrouw werd zwanger en baarde een jaar later een zoon, 

op de vastgestelde tijd, waarvan Elisa tot haar gesproken had. Toen het kind 

groot werd, gebeurde het op een dag dat hij naar buiten ging, naar zijn vader, 

naar de maaiers. En hij zei tegen zijn vader: Mijn hoofd, mijn hoofd! Die zei 

tegen een knecht: Draag hem naar zijn moeder. Deze nam hem op en bracht 

hem bij zijn moeder. En hij zat tot de middag op haar knieën; toen stierf hij. Zij 

ging naar boven en legde hem op het bed van de man Gods; daarna sloot zij de 

deur achter hem en ging naar buiten. Zij riep haar man en zei: Stuur mij toch 

een van de knechten met een van de ezelinnen, zodat ik snel naar de man Gods 

kan gaan. Daarna kom ik weer terug. Hij zei: Waarom ga je vandaag naar hem 

toe? Het is geen nieuwe maan en geen sabbat. Maar zij zei: Het is goed zo. Toen 

zadelde zij de ezelin en zei tegen haar knecht: Drijf haar aan en ga; rijd zonder 
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ophouden, tenzij ik het je zeg. Zo ging zij op weg en kwam bij de man Gods, bij 

de berg Karmel. Het gebeurde nu, toen de man Gods haar van een afstand zag, 

dat hij tegen Gehazi, zijn knecht, zei: Zie, daar is de vrouw uit Sunem. Welnu, 

loop haar toch snel tegemoet en zeg tegen haar: Gaat het goed met u? Gaat het 

goed met uw man? Gaat het goed met uw kind? En zij zei: Het gaat goed. Toen 

zij bij de man Gods op de berg kwam, greep zij zijn voeten vast. Gehazi kwam 

echter naar voren om haar weg te duwen, maar de man Gods zei: Laat haar 

begaan, want haar ziel is bitter bedroefd in haar, en de HEERE heeft het voor 

mij verborgen en het mij niet bekendgemaakt. Zij zei: Heb ik een zoon van mijn 

heer gevraagd? Heb ik niet gezegd: Bedrieg mij niet? Toen zei hij tegen Gehazi: 

Omgord je middel, neem mijn staf in je hand en ga op weg; als je iemand 

tegenkomt, groet hem niet, en als iemand jou groet, antwoord hem niet; en leg 

mijn staf op het gezicht van de jongen. Maar de moeder van de jongen zei: Zo 

waar de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Toen stond hij op 

en volgde haar. Gehazi ging voor hen uit en legde de staf op het gezicht van de 

jongen, maar er kwam geen stem en geen teken van leven. Gehazi keerde terug, 

hem tegemoet, en bracht hem de boodschap: De jongen is niet wakker 

geworden. En toen Elisa bij het huis kwam, zie, de jongen was dood, neergelegd 

op zijn bed. Hij ging naar binnen, sloot de deur achter hen beiden en bad tot de 

HEERE. Vervolgens ging hij op het kind liggen, legde zijn mond op diens mond, 

zijn ogen op diens ogen en zijn handen op diens handen. Hij strekte zich over 

hem uit en het lichaam van het kind werd warm. Toen kwam hij terug en liep 

in het huis heen en weer. Hij ging weer naar boven en strekte zich over hem uit. 

Toen niesde de jongen tot zevenmaal toe; daarna deed de jongen zijn ogen 

open. Hij riep Gehazi en zei: Roep deze vrouw uit Sunem. Hij riep haar en zij 

kwam bij hem; hij zei: Neem uw zoon op. Toen kwam zij, viel voor zijn voeten 

neer en boog zich ter aarde; zij nam haar zoon op en ging naar buiten. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Jesaja (45: 1 - 10) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 45: 1 - 10 

Zo zegt de HEERE tegen Zijn gezalfde, tegen Kores, die Ik vastgrijp bij zijn 

rechterhand, om de volken vóór hem neer te werpen, en de lendenen van 

koningen zal Ik ontgorden; om deuren voor hem te openen, poorten zullen niet 

gesloten worden: Zelf zal Ik voor u uit gaan, het oneffene zal Ik rechtmaken, 

bronzen deuren zal Ik openbreken, en ijzeren grendels stukbreken. En Ik zal u 
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geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, opdat u zult 

weten dat Ik de HEERE ben, Die u bij uw naam roept, de God van Israël. Ter 

wille van Jakob, Mijn dienaar, Israël, Mijn uitverkorene, riep Ik u bij uw naam; 

Ik gaf u een erenaam, hoewel u Mij niet kende. Ik ben de HEERE, en niemand 

anders, buiten Mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u Mij niet kende, 

opdat men zal weten, vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er 

buiten Mij niets is. Ik ben de HEERE, en niemand anders. Ik formeer het licht 

en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep het onheil; Ik, de HEERE, 

doe al deze dingen. Druip, hemel van boven, en laten de wolken gerechtigheid 

uitgieten, laat de aarde zich openen. Laten de wolken heil voortbrengen, en laat 

de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen. Ík, de HEERE, heb het 

geschapen. Wee hem die het tegen zijn Formeerder opneemt – een potscherf 

tussen aarden scherven. Zal het leem soms tegen zijn formeerder zeggen: Wat 

maakt u? Of zal uw werk zeggen: Hij heeft geen handen? Wee hem die tegen 

zijn vader zegt: Wat verwekt u? Of tegen diens vrouw: Wat baart u? 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Spreuken (9: 1 - 11) 
 

Een lezing uit uit het boek van Spreuken, de wijze van Salomo, zijn heilige 

zegen zij met ons, Amen. 
 

Spr 9: 1 - 11 

De hoogste Wijsheid heeft Haar huis gebouwd, Haar zeven pilaren uitgehakt. 

Zij heeft Haar vee geslacht, Haar wijn gemengd, ook heeft Zij Haar tafel 

gereedgemaakt. Zij heeft Haar dienstmeisjes uitgezonden: Zij roept op de 

toppen van de hoogten van de stad. Wie is er onverstandig? Laat hij hierheen 

afwijken. Wie zonder verstand is, tegen hem zegt Zij: Kom, eet van Mijn brood 

en drink van de wijn die Ik gemengd heb. Verlaat de onverstandige dingen en 

leef, en begeef u op de weg van het inzicht. Wie een spotter bestraft, laadt 

schande op zich, en wie een goddeloze terechtwijst, draagt zijn schandvlek. 

Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht, en 

hij zal u liefhebben. Geef onderricht aan een wijze, en hij zal nog wijzer worden, 

onderwijs een rechtvaardige, en hij zal inzicht vermeerderen. Het beginsel van 

wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht. Want 

door Mij zullen uw dagen talrijk worden, en zullen jaren van leven u worden 

toegevoegd. Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
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Job (35: 1 – 16) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 35: 1 – 16 

Verder antwoordde Elihu en zei: Beschouw je dat als recht, dat je gezegd hebt: 

Mijn gerechtigheid is meer dan die van God? Want je zegt: Wat baat het je? In 

welk opzicht geeft dit mij meer voordeel dan wanneer ik zondig? Ík zal met 

woorden antwoord geven, en je vrienden met je. Kijk naar de hemel en zie, en 

aanschouw de wolken, die hoger zijn dan jij. Als je zondigt, wat doe je dan tegen 

Hem? Als je overtredingen talrijk zijn, wat doe je Hem daarmee aan? Als je 

rechtvaardig bent, wat geef je Hem daarmee, of wat ontvangt Hij uit jouw 

hand? Je goddeloosheid zou zijn tegen een man zoals jij, en je rechtvaardigheid 

zou zijn ten bate van een mensenkind. Vanwege de vele verdrukkingen laten zij 

de onderdrukten om hulp roepen; zij schreeuwen het uit vanwege de arm van 

de groten. Maar niemand zegt: Waar is God, mijn Maker, Die psalmen geeft in 

de nacht? Die ons meer wijsheid bijbrengt dan de dieren op de aarde, en ons 

wijzer maakt dan de vogels in de lucht? Daar roepen zij, maar Hij antwoordt 

niet, vanwege de hoogmoed van de kwaaddoeners. Zeker zal God de leugen niet 

verhoren, en de Almachtige zal die niet aanschouwen. Zo is het ook wanneer je 

zegt dat je Hem niet waarneemt. Er is echter een rechtszaak voor Zijn 

aangezicht, wacht dan op Hem. Welnu, omdat Zijn toorn niet gestraft heeft, en 

omdat Hij weinig aandacht aan de dwaasheid heeft geschonken, heeft Job met 

vluchtigheid zijn mond geopend, en zonder kennis woorden vermenigvuldigd. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (20: 9 - 19) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 9: 14 

Wees mij genadig, HEERE, zie mijn ellende aan, mij aangedaan door wie mij 

haten, U Die mij opheft uit de poorten van de dood. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen.  
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Luk 20: 9 - 19 

En Hij begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen: Iemand plantte een 

wijngaard en verhuurde die aan landbouwers en ging een tijd lang naar het 

buitenland. En toen het de tijd was, stuurde hij een slaaf naar de landbouwers, 

opdat zij hem een deel van de opbrengst van de wijngaard zouden geven. De 

landbouwers echter sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg. En hij 

stuurde nog een andere slaaf, maar zij sloegen ook hem, behandelden hem 

schandelijk en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij nog een 

derde, maar zij verwondden ook deze en wierpen hem eruit. En de heer van de 

wijngaard zei: Wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als zij deze 

zien, zullen zij mogelijk ontzag voor hem hebben. Maar toen de landbouwers 

hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden: Dit is de erfgenaam. Kom, 

laten we hem doden, opdat de erfenis van ons zal worden. En toen zij hem 

buiten de wijngaard geworpen hadden, doodden zij hem. Wat zal dan de heer 

van de wijngaard met hen doen? Hij zal komen en die landbouwers ombrengen 

en zal de wijngaard aan anderen geven. En toen zij dit hoorden, zeiden zij: Dat 

nooit. Maar Hij keek hen aan en zei: Wat betekent dan dit wat geschreven staat: 

De steen die de bouwers verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden? 

Ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden en op wie hij valt, die zal hij 

vermorzelen. En de overpriesters en schriftgeleerden probeerden op datzelfde 

moment de hand aan Hem te slaan. Zij waren echter bevreesd voor het volk, 

want zij begrepen dat Hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de 

Timotheüs, zijn zegen zij met ons. 
 

1Tim 2: 1 – 3: 4 

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en 

dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die 

hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle 

godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van 

God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van 

de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God 
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en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor 

allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Daartoe ben ik 

aangesteld als prediker en apostel ( ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), 

als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid. Ik wil dan dat de mannen 

op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en 

meningsverschil. Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, 

ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of parels 

of kostbare kleren, maar met goede werken, wat bij vrouwen past die belijden 

godvrezend te zijn. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle 

onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet 

dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt. Want Adam is eerst 

gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij 

misleid werd, tot overtreding gekomen. Maar zij zal in de weg van het baren 

van kinderen zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard 

met bezonnenheid.Dit is een betrouwbaar woord: als iemand verlangen heeft 

naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Een opziener 

nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, beheerst, bezonnen, 

eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet verslaafd aan wijn, niet 

vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en 

zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen 

onderdanig houden, in alle waardigheid. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Judas, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jud 1: 19 - 25 

Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen, die de Geest niet 

hebben. Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in 

de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de 

barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven. En 

ontferm u over sommigen, en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen 

echter met vrees, en ruk hen uit het vuur. U moet ook haten het onderkleed dat 

door het vlees bevlekt is. Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te 

bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de 
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alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en 

macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 27: 16 - 20 

En toen wij onder een eilandje doorvoeren dat Klauda heette, konden wij 

nauwelijks de sloep meester worden. Nadat ze die aan boord gehaald hadden, 

maakten ze gebruik van allerlei hulpmiddelen en haalden kabels onder het 

schip door; en omdat ze bevreesd waren dat ze op de droogte Syrtis terecht 

zouden komen, streken ze het zeil en lieten zich zo meedrijven. En omdat wij 

door de storm hevig heen en weer geslingerd werden, wierpen ze de volgende 

dag lading overboord. En op de derde dag wierpen wij met onze eigen handen 

het scheepstuig overboord. En doordat er gedurende vele dagen geen zon en 

geen sterren verschenen, en geen kleine storm ons teisterde, werd ons verder 

alle hoop op redding ontnomen. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (6: 47 - 71) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 9: 14, 

Die mij opheft uit de poorten van de dood. Dan zal ik al Uw loffelijke daden 

vertellen in de poorten van de dochter van Sion. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen.  



Donderdag van de 6E weerk v.d. grote vasten 

 

 

 

1177 

Joh 6: 47 - 71 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het 

Brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij 

zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens 

daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel 

neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het 

brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de 

wereld. De Joden dan redetwistten met elkaar en zeiden: Hoe kan Hij ons Zijn 

vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als 

u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u 

geen leven in uzelf. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, 

en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is het ware 

voedsel en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, 

blijft in Mij en Ik in hem. Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef 

door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood dat uit de 

hemel neergedaald is; niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en 

gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Deze dingen zei Hij, 

terwijl Hij onderwijs gaf in de synagoge in Kapernaüm. Velen dan van Zijn 

discipelen die dit hoorden, zeiden: Dit woord is hard; wie kan het aanhoren? 

Maar omdat Jezus bij Zichzelf wist dat Zijn discipelen daarover morden, zei Hij 

tegen hen: Neemt u hier aanstoot aan? En als u de Zoon des mensen nu eens 

zou zien opvaren naar de plaats waar Hij eerder was? De Geest is het Die levend 

maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest 

en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. (Want Jezus wist 

van het begin af wie het waren die niet geloofden, en wie het was die Hem zou 

verraden.) En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen kan, 

tenzij het hem door Mijn Vader gegeven is. Van toen af trokken velen van Zijn 

discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee. Jezus dan zei tegen de 

twaalf: Wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, 

naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben 

geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God. Jezus 

antwoordde hun: Heb Ik u, de twaalf, niet uitgekozen? En een van u is een 

duivel. En Hij doelde op Judas Iskariot, de zoon van Simon, want die zou Hem 

verraden, een van de twaalf. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

$$$ 

  

G. Vasten Hoofdindex 
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Vrijdag VAN DE 6e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Genesis (22: 1 - 18) 
 

Een lezing uit Genesis van Mozes de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, 

Amen. 
 

Gen 22: 1 - 18 

En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei 

tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. Hij zei: Neem toch uw zoon, uw 

enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als 

brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's 

morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee, 

en Izak, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar 

de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen 

op, en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten: Blijven 

jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons 

neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het 

hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Izak. Hijzelf nam het vuur 

en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Izak tot zijn 

vader Abraham en zei: Mijn vader! Hij zei: Zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: 

Zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? 

Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn 

zoon. Zo gingen zij beiden samen. En zij kwamen op de plaats die God hem 

genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond 

zijn zoon Izak en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen strekte 

Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de Engel 

van de HEERE riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham! Hij 

zei: Zie, hier ben ik. Toen zei Hij: Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe 

hem niets, want nu weet Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij 

niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, en zie, 

achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham 

ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn 

zoon. En Abraham gaf die plaats de naam: De HEERE zal erin voorzien. 

Daarom wordt heden ten dage gezegd: Op de berg van de HEERE zal erin 

voorzien worden. Daarna riep de Engel van de HEERE tot Abraham voor de 

tweede keer vanuit de hemel. Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: 

Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal Ik 
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u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de 

hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort 

van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw Nageslacht zullen alle volken van 

de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Jesaja (45: 11 - 17) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 45: 11 - 17 

Zo zegt de HEERE, de Heilige van Israël, zijn Formeerder: Zij hebben Mij naar 

de toekomstige dingen gevraagd, aangaande Mijn kinderen – zou u Mij bevel 

geven aangaande het werk van Mijn handen? Ik heb de aarde gemaakt en Ik 

heb de mens daarop geschapen. Ik ben het, Mijn handen hebben de hemel 

uitgespannen en aan heel zijn sterrenleger geef Ik Mijn bevelen. Ík heb Kores 

doen opstaan in gerechtigheid, en al zijn wegen zal Ik recht maken. Híj zal Mijn 

stad bouwen en hij zal Mijn ballingen vrijlaten, zonder betaling en zonder 

geschenk, zegt de HEERE van de legermachten. Zo zegt de HEERE: De 

arbeidsopbrengst van de Egyptenaren en de koophandel van de Cusjieten, en 

de Sabeeërs, mannen van grote lengte, zullen naar u overgaan en zullen van u 

zijn. Zíj zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen en voor u zullen zij 

zich buigen, zij zullen u smeken en zeggen: Voorzeker, God is bij u, en niemand 

anders; er is geen andere God. Voorwaar, U bent een God Die Zich verborgen 

houdt, de God van Israël, de Heiland. Zij allen zullen beschaamd en ook te 

schande worden, tezamen zullen zij met smaad weggaan, de makers van 

afgodsbeelden. Israël echter wordt door de HEERE verlost: een eeuwige 

verlossing. U zult niet beschaamd en niet te schande worden, voor eeuwig niet, 

nooit!  Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

  



Vrijdag van de 6E weerk v.d. grote vasten 

 

 

 

1181 

Spreuken (9: 12 - 18) 
 

Een lezing uit uit het boek van Spreuken, de wijze van Salomo, zijn heilige 

zegen zij met ons, Amen. 
 

Spr 9: 12 - 18 

Als u wijs bent, bent u wijs ten bate van uzelf. Bent u een spotter, dan moet u 

dat alleen dragen. Vrouwe Dwaasheid is onrustig, louter onverstand: zij heeft 

nergens weet van. Zij zit bij de deur van haar huis, op een troon, op de hoogten 

van de stad om naar de voorbijgangers op de weg, die rechtdoor willen gaan, te 

roepen: Wie ook maar onverstandig is, laat hij van zijn weg hiernaartoe 

afwijken. Wie zonder verstand is, tegen hem zegt zij: Gestolen water is zoet, en 

in het geheim genuttigd brood is aangenaam. Maar men weet niet dat daar 

gestorvenen liggen, haar genodigden liggen in de diepten van het graf. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Job (36: 1 – 33) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 36: 1 – 33 

Elihu ging verder en zei: Wacht een ogenblik op mij, en ik zal je vertellen dat er 

voor God nog meer woorden zijn. Ik zal mijn gevoelen van ver halen, en mijn 

Schepper gerechtigheid geven. Want werkelijk, mijn woorden zijn geen leugen; 

iemand die oprecht van gevoelen is, is hier bij je. Zie, God is machtig, maar Hij 

veracht niets; machtig is de kracht van Zijn hart. Hij laat de goddeloze niet 

leven, en Hij verschaft ellendigen recht. Hij trekt Zijn ogen niet af van de 

rechtvaardige, maar Hij plaatst hen voor altijd met koningen op de troon, en 

zij worden verheven. En als zij met ketenen gebonden zijn, gevangen in banden 

van ellende, dan maakt Hij hun werk aan hen bekend, en hun overtredingen, 

omdat die de overhand genomen hebben. Hij opent hun oor voor Zijn 

vermaning, en zegt dat zij zich bekeren moeten van het onrecht. Als zij luisteren 

en Hem dienen, zullen zij hun dagen eindigen in het goede, en hun jaren vol 

lieflijkheid. Maar als zij niet luisteren, komen zij om door een werpspies, en 

geven zij de geest zonder kennis. Mensen met een huichelachtig hart hopen 

toorn op; zij roepen niet om hulp, als Hij hen gebonden heeft. Hun ziel zal in 

hun jeugd sterven, en hun leven onder de schandknapen eindigen. God redt de 

ellendige in zijn ellende, en in de onderdrukking opent Hij hun oor. Zo heeft 

Hij ook jou weggelokt uit de mond van de benauwdheid naar de ruimte waarin 
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geen beklemming is, en het gerecht van je tafel vol vet is. Maar je bent vol van 

de rechtszaak van de goddeloze; de rechtszaak en het recht houden je vast. Pas 

ervoor op dat woede je niet aanzet tot spot, zodat een groot losgeld de straf van 

jou niet zou kunnen afwenden. Zou Hij je rijkdom waarderen, zodat je niet in 

benauwdheid komt, of al je krachtsinspanningen? Snak niet naar de nacht 

waarin de volken weggaan van hun plaats. Pas op, wend je niet tot onrecht, 

omdat je die zou verkiezen boven de ellende. Zie, God is hoogverheven door 

Zijn kracht; wie is een Leraar als Hij? Wie heeft Hem Zijn weg voorgeschreven? 

Of wie heeft gezegd: U hebt onrecht gedaan? Denk eraan dat je Zijn werk groot 

maakt, dat de mensen bezingen. Alle mensen zien het; de sterveling 

aanschouwt het van verre. Zie, God is groot, en wij begrijpen Hem niet; het 

getal van Zijn jaren is niet te doorgronden. Want Hij trekt de waterdruppels 

omhoog, die na Zijn damp regen uitgieten. Zij laten de wolken stromen, zij 

druipen overvloedig op de mensen neer. Kan iemand ook begrijpen hoe de 

wolken zich uitbreiden, en het dreunen uit Zijn hut? Zie, Hij spreidt Zijn licht 

erover uit, en Hij bedekt de diepten van de zee. Want daardoor spreekt Hij 

recht over de volken; Hij geeft voedsel in overvloed. Met Zijn handen bedekt 

Hij het licht, en beveelt het zijn doel te treffen. Zijn geroep kondigt Hem aan, 

evenals het vee de komende storm.  Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Job (37: 1 – 24) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 37: 1 – 24 

Ja, hierover beeft mijn hart, en het springt op van zijn plaats. Luister 

aandachtig naar het daveren van Zijn stem, en naar het geluid dat uit Zijn mond 

komt! Hij laat het los onder heel de hemel, en Zijn licht tot over de einden van 

de aarde. Daarna brult Hij met Zijn stem; Hij dondert met de stem van Zijn 

majesteit. Hij houdt die dingen niet terug, als Zijn stem gehoord wordt. God 

dondert wonderbaar met Zijn stem; Hij doet grote dingen en wij begrijpen ze 

niet. Want Hij zegt tegen de sneeuw: Wees op de aarde. Ook tegen de slagregen 

van de regen; en dan is er de slagregen van Zijn sterke regens. Hij verzegelt de 

hand van ieder mens, zodat alle mensen Zijn werk kennen. De wilde dieren 

gaan naar hun schuilplaatsen, en blijven in hun holen. Uit Zijn kamer komt de 

wervelwind, en van de verstrooiende winden komt de kou. Door de adem van 

God geeft Hij ijs, zodat de brede wateren verstijven. Ook maakt Hij de wolken 

zwaar van vocht; Hij spreidt de wolk van Zijn licht uit. Die gaat naar Zijn wijze 

raad alle kanten uit, om te doen alles wat Hij hun gebiedt op het oppervlak van 
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de wereld, op de aarde. Hij beschikt het voor Zijn land, hetzij tot een roede, 

hetzij tot goedertierenheid. Hoor dit aan, Job! Blijf staan en let op de wonderen 

van God. Weet je hoe God ze rangschikt, en hoe Hij het licht van Zijn wolk laat 

schijnen? Weet je hoe de wolken zweven? Ken je de wonderen van Hem Die 

volmaakt in kennis is? Weet je hoe je kleren warm worden als Hij de aarde stil 

maakt vanuit het zuiden? Heb je samen met Hem de hemel uitgespannen, die 

vast is als een gegoten spiegel? Maak ons bekend wat wij tegen Hem moeten 

zeggen, want wij kunnen niets voor Hem uiteenzetten vanwege de duisternis. 

Zal het aan Hem verteld worden, als ik zo spreek? Als iemand dat zegt, zal hij 

zeker verslonden worden. Nu ziet men het licht niet, het schijnt in de wolken, 

maar als de wind langsgaat, zuivert hij die. Uit het noorden komt goud; bij God 

is een ontzagwekkende majesteit! De Almachtige, wij kunnen Hem niet vinden; 

Hij is groot van kracht en recht en hoogst rechtvaardig; Hij onderdrukt niet. 

Daarom vrezen de mensen Hem; maar alle eigenwijzen van hart ziet Hij niet 

aan.  Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Tobit (1: 1 – 14: 17) 
 

Een lezing uit het boek van Tobit, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Tobit 1: 1 – 14: 17 

 

(1) Afstamming en plaats van herkomst  
 

Het boek van de woorden van Tobit, de zoon van Tobiël, de zoon van Ananiël, 

de zoon van Aduël, de zoon van Gabaël, uit de familie van Asiël, uit de stam van 

Naftali, die onder de regering van Enemessar, de koning van Assur, in 

ballingschap werd weggevoerd uit Tisbe, gelegen ten zuiden van Kedes in 

Naftali in Galilea, en ten noorden van Aser.  
 

Tobit wordt vervolgd  

Ik, Tobit, heb heel mijn leven de weg van waarheid en gerechtigheid 

bewandeld; ik heb veel aalmoezen gegeven aan mijn broeders en aan het volk 

dat met mij naar Nineve in Assur getrokken was. In mijn jeugd, toen ik nog in 

Israël, mijn vaderland, woonde, had heel de stam van mijn voorvader Naftali 

zich afgescheiden van het heiligdom in Jeruzalem, de stad die uit alle stammen 

van Israël was uitverkoren als de plaats waar zij allen moesten offeren, en waar 

de tempel stond, die gewijd was tot woning van de Allerhoogste, en gebouwd 

voor alle generaties, tot in eeuwigheid. Alle afvallige stammen offerden aan het 
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stierkalf van Baäl, ook de hele familie van mijn voorvader Naftali. Alleen ik trok 

met de feestdagen dikwijls naar Jeruzalem, zoals het uit de kracht van een 

eeuwig gebod aan heel Israël is voorgeschreven, met de eerstelingen en tienden 

van het veldgewas en de eerste schapenwol. Die gaf ik aan de priesters, de 

zonen van Aäron, die bij het altaar dienst deden. Aan de Levieten die in 

Jeruzalem werkzaam waren gaf ik een tiende. Een tweede tiende verkocht ik en 

daarvan deed ik mijn jaarlijkse inkopen in Jeruzalem. Een derde tiende gaf ik 

aan degenen die er recht op hadden, zoals Debora, de moeder van mijn vader, 

het mij had ingeprent. Ik was namelijk na de dood van mijn vader als wees 

achtergebleven. Eenmaal volwassen, trouwde ik met Anna, uit onze eigen 

familie. Bij haar kreeg ik Tobias. Toen ik weggevoerd was naar Nineve, aten al 

mijn stam- en volksgenoten het voedsel van de heidenen. Maar ik zorgde ervoor 

dat niet te doen, omdat ik met heel mijn hart trouw was aan God. De 

Allerhoogste zorgde dat ik in de gunst kwam bij Enemessar en zijn vertrouwen 

won, zodat hij mij inkoper maakte. Geregeld reisde ik naar Medië. In Rages in 

Medië gaf ik eens tien talenten zilver in bewaring aan Gabaël, de broer van 

Gabria. Toen Enemessar stierf, werd hij opgevolgd door zijn zoon Sanherib. Op 

hem kon men niet rekenen en aan reizen naar Medië kon ik niet meer denken. 

Onder Enemessar had ik vaak de nood van mijn volksgenoten verlicht. Ik gaf 

brood aan de hongerigen en kleren aan de naakten; als ik het lijk van een 

volksgenoot buiten de muren van Nineve zag liggen, dan begroef ik het. Ook 

degenen die koning Sennacherim na zijn vlucht uit Judea had laten doden, 

begroef ik in het geheim. Om zijn woede te koelen had hij immers velen ter 

dood gebracht. Toen de koning naar de lijken liet zoeken vond men niets. Maar 

iemand uit Nineve bracht mij bij de koning aan, waarop ik mij verborg. Toen ik 

erachter kwam dat men mij wilde doden, ben ik uit angst gevlucht. Al mijn 

bezittingen werden in beslag genomen; niets bleef me over dan mijn vrouw 

Anna en mijn zoon Tobias. Nog geen vijftig dagen later werd Sennacherim 

vermoord door twee van zijn zonen; zij vluchtten naar het Araratgebergte. Zijn 

zoon Sacherdon volgde hem op. Hij belastte Achiacharus, de zoon van mijn 

familielid Anaël, met al de financiële aangelegenheden van het koninkrijk en 

met het hele beheer. Achiacharus achtte mij hoog, zodat ik naar Nineve kon 

terugkeren. Achiacharus was immers schenker, zegelbewaarder, kanselier en 

schatmeester, en was in deze functies door Sacherdon herbenoemd. Hij was 

mijn neef.  
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(2) De goedheid van Tobit  
 

Nadat ik mijn huis weer terug had en mijn vrouw Anna en mijn zoon Tobias 

aan mij waren teruggegeven, werd ter ere van mij op Pinksteren, het 

Wekenfeest, een feestmaal aangericht. Toen ik aan tafel ging en de vele 

gerechten zag, zei ik tegen mijn zoon: ‘Ga eens kijken of je ergens een arme, 

godvrezende volksgenoot vindt, en breng hem dan mee. Ik wacht op je.’ Hij 

kwam terug met de boodschap: ‘Vader, op de markt ligt een van onze 

volksgenoten. Ze hebben hem gewurgd.’ Ik liet de spijzen onaangeroerd, 

sprong op en droeg het lijk naar een schuurtje, waar ik het achterliet tot 

zonsondergang. Thuisgekomen waste ik me en at in droefheid. Ik moest denken 

aan wat de profeet Amos gezegd heeft: ‘Jullie feesten zullen in rouw veranderen 

en al jullie vreugden in gejammer.’ En ik weende. Toen de zon was ondergegaan 

dolf ik een graf en begroef ik het lijk. Mijn naasten maakten zich er vrolijk over: 

‘Hij ziet er niet eens meer tegenop, zijn leven op het spel te zetten; hij heeft al 

eens moeten vluchten, maar hij gaat gewoon door met het begraven van 

doden!’ Nadat ik de dode begraven had en ’s nachts thuiskwam, legde ik me, 

omdat ik ritueel onrein was, te ruste langs de muur van de binnenplaats, zonder 

mijn gezicht te bedekken. Ik had niet gemerkt dat er mussen in de muur zaten. 

Ik had mijn ogen nog open en op een bepaald ogenblik viel er mussendrek in. 

Ik kreeg witte vlekken in mijn ogen. Ik ging naar artsen, maar zij hielpen mij 

niet. Achiacharus voorzag in mijn onderhoud totdat hij naar Elymes vertrok. 

Mijn vrouw Anna probeerde toen met handwerken geld te verdienen. Op zekere 

dag kreeg ze van de opdrachtgevers aan wie ze werk afleverde bij de betaling 

een bokje, als geschenk. Toen ze daarmee thuiskwam begon het te mekkeren. 

Ik vroeg Anna: ‘Waar komt het bokje vandaan? Is het niet gestolen? Breng het 

terug naar de eigenaars, want het is niet geoorloofd iets te eten dat gestolen is.’ 

Zij antwoordde: ‘Ik heb het als geschenk bij mijn loon gekregen.’ Maar ik 

vertrouwde haar niet en zei haar het bokje aan de eigenaars terug te geven. Ik 

schaamde me over haar. Maar zij antwoordde: ‘Waar blijf jij met je aalmoezen 

en je goede werken? Nu komt je ware aard aan het licht.’  

 

 

(3) Tobit bidt om te sterven  
 

Gekwetst weende ik en ik bad verdrietig: ‘U bent rechtvaardig, Heer, en al uw 

werken en heel uw beleid getuigen van uw barmhartigheid en trouw. Als U 

oordeelt bent U trouw en rechtvaardig tot in eeuwigheid. Houd mij in 

gedachten en kijk op mij neer. Straf mij niet omwille van mijn zonden en mijn 

onwetendheid, en omwille van de zonden van mijn voorvaderen. Zij stoorden 
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zich niet aan uw geboden. Daarom geeft U ons prijs aan plundering, 

ballingschap en dood, en worden wij de spot van alle volkeren waaronder wij 

verspreid zijn. Al uw beschikkingen zijn rechtvaardig, omdat U mij naar mijn 

eigen zonden en die van mijn voorvaderen behandelt. Wij hebben immers uw 

beschikkingen niet onderhouden en de weg van trouw niet bewandeld. 

Daarom, doe met mij wat U goeddunkt. Neem mijn leven terug, zodat ik bevrijd 

word en tot aarde verga. Want de dood is me liever dan het leven, nu ik valse 

verwijten te horen krijg en in grote droefheid verkeer. Laat mij eindelijk, uit 

deze benauwenis bevrijd, naar het eeuwig verblijf gaan. Wend uw aangezicht 

niet van mij af.’  
 

De belediging van Sara  

Diezelfde dag werd Sara, de dochter van Raguël, die in Ekbatana in Medië 

woonde, beledigd door de dienstmeisjes van haar vader. Zij was namelijk al aan 

zeven mannen ten huwelijk gegeven, maar de boze demon Asmodaüs had hen 

gedood nog voor ze gemeenschap met haar hadden gehad. En nu zeiden de 

dienstmeisjes tegen haar: ‘Bent u soms krankzinnig, dat u de mannen wurgt? 

Zeven hebt u er al gehad, maar geen enkele heeft u gekregen. Waarom 

mishandelt u ons? Als zij gestorven zijn, gaat u maar naar hen toe. Zodat we 

nooit ofte nimmer een zoon of dochter van u te zien krijgen.’ Sara was zo 

geschokt dat ze zich wilde ophangen. Maar toen dacht ze: ‘Ik ben het enige kind 

van mijn vader. Wanneer ik dat doe krijgt hij de schande en breng ik hem op 

zijn oude dag door verdriet in het dodenrijk.’  
 

Sara bidt om te sterven  

En ze bad bij het venster: ‘U bent gezegend, Heer, mijn God, en gezegend is uw 

heilige en heerlijke naam voor eeuwen. Moge al uw werken U in eeuwigheid 

prijzen. Welnu, Heer, ik richt mijn ogen en mijn gelaat naar U. Haal me weg 

van de aarde, Heer, zodat ik geen beledigingen meer hoef te horen. U weet, 

Heer, dat ik nooit met een man gezondigd heb, en dat ik mijn naam noch die 

van mijn vader heb onteerd in het land waar ik als balling leef. Ik ben het enige 

kind van mijn vader. Hij heeft geen ander kind als erfgenaam, noch een naaste 

bloedverwant voor wie of voor wiens zoon ik mezelf beschikbaar zou moeten 

houden. Zeven zijn me er al ontvallen. Waarom nog leven? Maar als het U niet 

goeddunkt mij te laten sterven, kijk dan op mij neer en ontferm u over mij, 

zodat ik geen belediging meer hoef te horen.’  
 

Verhoring van beide gebeden  

Het gebed van elk van hen werd gehoord voor de heerlijkheid van de Grote. En 

Rafaël werd gezonden om hen beiden te genezen. Om de witte vlekken van 
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Tobits ogen weg te nemen, en om Sara, de dochter van Raguël, aan Tobias, de 

zoon van Tobit, tot vrouw te geven, en om de boze demon Asmodaüs in de 

boeien te slaan. Want het was voor Tobias weggelegd om Sara tot vrouw te 

krijgen. Op hetzelfde ogenblik dat Tobit zijn huis weer binnenging, kwam Sara 

uit haar dakkamer naar beneden.  

 

 

(4) Afscheidsrede van Tobit  
 

Op die dag herinnerde Tobit zich, dat hij aan Gabaël in Rages in Medië geld in 

bewaring had gegeven. Hij zei tegen zichzelf: ‘Ik heb gevraagd om de dood. 

Waarom zou ik dus mijn zoon Tobias niet roepen om hem, voor ik sterf, op de 

hoogte te stellen?’ Hij riep hem en begon: ‘Mijn kind, als ik gestorven ben, 

begraaf me dan. Minacht je moeder niet, maar houd haar in ere zolang je leeft. 

Wees haar behulpzaam en doe haar geen verdriet. Vergeet niet, mijn kind, dat 

zij veel gevaar doorstond voor jou, toen ze jou in haar schoot droeg. Wanneer 

zij gestorven is, begraaf haar dan naast mij in hetzelfde graf. Houd steeds, mijn 

kind, de Heer onze God in gedachten en overtreed zijn geboden niet. Beoefen 

de gerechtigheid heel je leven en bewandel de wegen van het onrecht niet. Want 

als je plichtsgetrouw handelt, ligt bij alles wat je doet de weg naar het succes 

open, zoals voor iedereen die de gerechtigheid beoefent. Geef aalmoezen van 

wat je bezit en als je aalmoezen geeft, doe het dan zonder jaloezie. Keer geen 

enkele arme de rug toe, dan zal God zijn aangezicht nooit van jou afkeren. 

Wanneer je overvloed hebt, geef dan overvloedig aalmoezen; heb je weinig, 

wees dan niet bang om aalmoezen te geven. Dat is de beste belegging voor de 

tijd van nood. Want de aalmoes redt van de dood en behoedt voor de gang naar 

de duisternis. De allerhoogste schat, de aalmoes van alle gevers is als een 

aangename offergave. Behoed jezelf, mijn kind, voor alle ontucht. Zorg ervoor 

een eerste vrouw te nemen uit de familie van je voorvaders. Neem geen 

vreemde vrouw, een die niet uit de stam van je vader is. Wij zijn immers 

afstammelingen van profeten; herinner je Noach, Abraham, Isaak en Jakob, 

onze voorvaderen van oudsher: zij allen namen vrouwen uit hun verwanten en 

zij werden gezegend in hun kinderen en hun nakomelingen zullen het land 

bezitten. Houd dus ook van je volk, mijn kind; acht jezelf niet verheven boven 

je volksgenoten, boven de zonen en dochters van je volk en neem gerust een 

vrouw uit hun midden. Hoogmoed leidt immers tot ellende en algehele 

ontreddering, en nietsdoen tot gebrek en ontbering. Want het nietsdoen is de 

moeder van de honger. Het loon van de arbeider die voor je werkt mag je niet 

vasthouden tot de volgende ochtend, maar je moet het meteen uitbetalen. Want 

als jij God dient, zal het jou ook vergoed worden. Let op jezelf, mijn kind, bij 



Vrijdag van de 6E weerk v.d. grote vasten 

 

 

 

1187 

alles wat je doet, en gedraag je als een welopgevoed man. Wat jij niet wilt dat 

men jou aandoet, doe dat ook een ander niet aan. Bedrink je niet aan wijn en 

ga niet als een dronkaard door het leven. Deel je brood met de hongerige en je 

kleren met de naakte. Besteed alles wat je overhebt zonder enige jaloezie aan 

aalmoezen. Leg je brood op het graf van de rechtvaardige, maar geef het niet 

aan de zondaars. Win de raad in van wijze mensen en sla hun goede raad niet 

in de wind. Prijs onder alle omstandigheden God de HEER en vraag Hem dat 

je altijd de rechte weg mag bewandelen en dat alles wat je onderneemt tot een 

goed einde komt. Want geen enkel volk heeft iets te beschikken, maar Hij, de 

Heer, geeft alle goeds aan wie Hij wil, en wie Hij wil vernedert Hij, al naar het 

Hem goeddunkt. Houd daarom, mijn kind, mijn vermaningen in gedachten en 

prent ze onuitwisbaar in je hart. Nu heb ik je nog iets te zeggen. Ik heb aan 

Gabaël, de broer van Gabria, die in Rages in Medië woont, tien talenten zilver 

in bewaring gegeven. Maak je niet bezorgd, mijn kind, over de armoede waarin 

we vervallen zijn: je bezit een groot vermogen, als je God vreest en je verre 

houdt van alle zonde, en doet wat Hem aanstaat.’  

 

 

(5) Gesprek tussen Tobias en Tobit  
 

Tobias antwoordde daarop: ‘Vader, ik zal al uw raadgevingen ter harte nemen. 

Maar hoe kan ik dat geld krijgen, aangezien ik die persoon niet ken?’ Tobit gaf 

hem toen het ontvangstbewijs en zei tegen hem: ‘Zoek een reisgezel. Ik zal hem 

zijn loon geven, als ik zolang nog leef. Ga nu op weg en haal het geld.’ Tobias 

ging iemand zoeken en hij vond Rafaël; dit was een engel, maar Tobias wist dat 

niet. Hij vroeg hem: ‘Zou u met mij naar Rages in Medië kunnen reizen? Bent 

u in die streken bekend?’ Waarop de engel antwoordde: ‘Ja, ik ken de weg en 

ik heb er eens overnacht bij onze landgenoot Gabaël.’ Hierop zei Tobias: ‘Blijf 

op me wachten, dan ga ik het mijn vader vertellen.’ De engel antwoordde: ‘Doe 

dat, maar maak het niet te lang.’ Zo kwam Tobias bij zijn vader met de 

boodschap: ‘Ik heb iemand gevonden die met me mee wil reizen.’ Tobit zei: 

‘Vraag hem bij me te komen; ik wil weten uit welke stam hij komt, en of het 

iemand is met wie je gerust op reis kunt gaan.’ Tobias ging hem halen. Rafaël 

kwam binnen en zij begroetten elkaar. Tobit vroeg: ‘Broeder, vertel mij, van 

welke stam bent u en uit welke familie?’ Maar Rafaël antwoordde: ‘Gaat het u 

om dingen als stam en familie, of om iemand die u wilt huren om uw zoon op 

zijn reis te vergezellen?’ Daarop zei Tobit: ‘Ik zou toch graag weten, broeder, 

tot welke familie u behoort en hoe u heet.’ Hij antwoordde: ‘Ik ben Azarias, de 

zoon van de grote Ananias, een volksgenoot.’ Daarop zei Tobit tegen hem: 

‘Wees welkom, broeder. Neem me niet kwalijk dat ik gevraagd heb naar uw 
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stam en familie. U bent dus een volksgenoot van me, uit een aanzienlijke en 

voorname familie. Want Ananias en Jatan, de zonen van de grote Simi, heb ik 

goed gekend toen we nog samen op bedevaart gingen naar Jeruzalem met de 

eerstelingen en tienden van de oogst. Zij zijn de dwaalwegen van ons volk niet 

gegaan. U bent van edele afkomst, broeder. Maar vertel mij, hoeveel loon moet 

ik u geven? Een drachme per dag naast de kosten van levensonderhoud voor u 

en mijn zoon? Als jullie gezond en wel terug zijn, geef ik u nog een toelage op 

uw loon.’ Aldus werd overeengekomen. Vervolgens zei hij tegen Tobias: ‘Bereid 

je voor op de tocht. Ik hoop dat jullie een voorspoedige reis zullen hebben.’ 

Toen zijn zoon zich voor de reis gereed maakte, zei zijn vader: ‘Ga nu met die 

persoon op reis. Dat God, die in de hemel woont, jullie langs de goede weg 

geleide en moge zijn engel jullie vergezellen.’ En beiden gingen op weg. De 

hond van Tobias ging met hen mee.  
 

Gesprek tussen Tobit en Anna  

Maar Anna, zijn moeder, weende en zei tegen Tobit: ‘Waarom heb je ons kind 

op reis gestuurd? Was hij niet onze steun, zolang hij hier bij ons leefde? Geld is 

ook maar geld. Vergeleken bij ons kind mag het niet meer zijn dan slijk. Wat de 

Heer ons gegeven heeft om van te leven, dat is genoeg voor ons.’ Tobit 

antwoordde haar: ‘Maak je toch geen zorgen, mijn zuster. Hij zal gezond en wel 

terugkomen en jouw ogen zullen hem weer zien. Een goede engel trekt immers 

met hem mee; zijn reis zal voorspoedig zijn en behouden keert hij terug.’ En zij 

hield op met wenen.  

 

 

(6) Gebeurtenissen onderweg  
 

Op hun reis hadden Tobias en Rafaël tegen de avond de rivier de Tigris bereikt. 

Ze wilden daar overnachten. De jongen liep de rivier in om zich te baden, toen 

er opeens een vis uit het water opdook en hem dreigde te verslinden. Maar de 

engel riep hem toe: ‘Grijp hem!’, waarop de jongen de vis greep en op het droge 

wierp. De engel vervolgde: ‘Snijd de vis open, haal het hart, de lever en de gal 

eruit en berg die goed op.’ En de jongen deed wat de engel hem zei. Daarna 

bakten ze de vis en aten hem op. Samen vervolgden zij hun reis naar Ekbatana. 

Onderweg vroeg de jongen aan de engel: ‘Broeder Azarias, waarvoor dienen de 

lever, het hart en de gal van de vis?’ Hij antwoordde: ‘Als iemand geplaagd 

wordt door een demon of boze geest, moet je het hart en de lever verbranden 

voor deze man of deze vrouw en dan kan deze geen macht meer uitoefenen. En 

de gal moet je gebruiken als zalf voor een persoon die witte vlekken op zijn ogen 

heeft; dan zal hij genezen.’ Toen ze Rages naderden, zei de engel tegen de 
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jongen: ‘Broeder, vandaag zullen we te gast zijn bij Raguël. Hij is familie van 

jou. Hij heeft maar één kind, een dochter, die Sara heet. Ik zal Raguël 

voorstellen om haar aan jou tot vrouw te geven. Aangezien jij haar enige 

bloedverwant bent, komt het jou toe haar tot vrouw te krijgen. Het is een mooi 

en verstandig meisje. Luister goed: ik praat dus met haar vader. En voordat we 

uit Rages vertrekken vieren we de bruiloft. Want ik ben er zeker van dat Raguël, 

getrouw aan de Wet van Mozes, zijn dochter nooit aan een andere man ten 

huwelijk zal geven: het zou hem zijn leven kosten. Eerder dan wie ook kom jij 

in aanmerking om haar tot vrouw te nemen.’ Daarop zei de jongen tegen de 

engel: ‘Broeder Azarias, ik heb gehoord dat het meisje aan zeven mannen is 

gegeven en dat die allemaal in het bruidsvertrek zijn omgekomen. Ik ben het 

enige kind van mijn vader en ik ben bang dat ik, als ik het bruidsvertrek 

binnenga, mijn voorgangers in de dood zal volgen. Want een demon is verliefd 

op haar en die doet niemand kwaad, behalve degene die haar wil naderen. Ik 

ben dus bang dat het mijn leven kost en dat ik zo mijn vader en moeder van 

verdriet om mij in het graf breng. En zij hebben geen andere zoon om hen te 

begraven.’ Maar de engel zei: ‘Herinner je je niet, dat je vader je de raad heeft 

gegeven een vrouw te nemen uit je eigen volk? Luister naar me, broeder: zij zal 

jouw bruid worden. En maak je over die demon geen zorgen: vanavond zal zij 

aan jou ten huwelijk worden gegeven. Als je het bruidsvertrek binnengaat, pak 

dan de wierookschaal en leg een stukje van het hart en de lever van de vis op 

de gloeiende as. Als de demon de rook ruikt slaat hij op de vlucht, om nooit 

meer terug te komen. Maar wanneer je dan naar haar toe wilt gaan, sta dan 

samen eerst recht om de genadige God aan te roepen. Hij zal jullie in 

bescherming nemen en zich over jullie ontfermen. Wees niet bang, want zij is 

voor jou bestemd vanaf de eeuwigheid. Jij zult haar redden. Met jou zal ze 

meegaan en ik neem aan, dat je kinderen van haar zult krijgen.’ Bij het horen 

van deze woorden hield Tobias van Sara en voelde hij zich innig met haar 

verbonden.  

 

 

(7) Ontvangst en huwelijkssluiting  
 

Ze kwamen in Ekbatana aan en gingen naar de woning van Raguël. Sara kwam 

hun tegemoet. Nadat ze elkaar hadden begroet, nodigde zij hen uit om binnen 

te komen. Raguël zei tegen zijn vrouw Edna: ‘Wat lijkt die jongeman toch op 

mijn neef Tobit!’ Daarom vroeg hij hun: ‘Waar komen jullie vandaan, 

broeders?’ Ze zeiden: ‘Wij zijn van de stam Naftali en leven in ballingschap in 

Nineve.’ ‘Kennen jullie dan onze bloedverwant Tobit?’ Zij antwoordden: 

‘Jazeker.’ ‘Maakt hij het goed?’ Zij antwoordden: ‘Hij is nog in leven en maakt 
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het goed.’ Tobias voegde eraan toe: ‘Hij is mijn vader.’ Toen sprong Raguël op, 

liefkoosde hem, weende en prees hem gelukkig: ‘Dan ben je de zoon van een 

nobel en voortreffelijk man.’ Maar toen hij hoorde dat Tobit blind geworden 

was, werd hij bedroefd en weende. Ook zijn vrouw Edna en zijn dochter Sara 

weenden. Tobias en Rafaël werden met grote hartelijkheid in huis genomen. 

Men slachtte een schaap en zette hun een welvoorziene tafel voor. Tobias zei 

tegen Rafaël: ‘Broeder Azarias, spreek waarover je onderweg sprak. De zaak 

moet voltooid worden.’ Rafaël deelde Raguël mee wat ze besproken hadden. 

Daarop richtte deze zich tot Tobias met de woorden: ‘Eet en drink en laat het 

je goed smaken. Het komt jou immers toe om mijn kind tot vrouw te krijgen. 

Maar ik moet je wel de waarheid vertellen. Ik heb mijn kind al aan zeven 

mannen gegeven. Maar in de nacht dat ze naar haar toe wilden gaan, zijn ze om 

het leven gekomen. Maar kom, doe je nu tegoed.’ Maar Tobias antwoordde: ‘Ik 

zal hier niets meer van gebruiken voordat de zaak besloten is.’ Daarop zei 

Raguël: ‘Neem haar dan nu tot vrouw, overeenkomstig de gebruiken. Jij bent 

aan haar verwant, zij behoort aan jou. Moge de barmhartige God jullie een 

mooie toekomst geven.’ Toen riep hij zijn dochter Sara, nam haar bij de hand 

en gaf haar aan Tobias tot vrouw, met de woorden: ‘Hier is mijn dochter, neem 

haar volgens de Wet van Mozes tot vrouw en ga met haar naar je vader.’ En hij 

zegende hen. En nadat hij ook zijn vrouw Edna erbij geroepen had, nam hij een 

blad papier en maakte de huwelijksovereenkomst op, die zij met hun zegel 

bekrachtigden. Toen begonnen ze aan de maaltijd. Daarna riep Raguël zijn 

vrouw Edna en zei tegen haar: ‘Zuster, maak de andere kamer gereed en breng 

Sara daar binnen.’ Ze deed wat hij gevraagd had. Toen ze Sara in de kamer 

bracht begon het meisje te wenen, maar Edna droogde de tranen van haar 

dochter en zei: ‘Wees flink, mijn kind. De Heer van hemel en aarde zal je in 

plaats van al je verdriet zijn genade tonen. Wees flink, mijn dochter.’  

 

 

(8) Het verdrijven van de boze geest  
 

Na de maaltijd brachten ze Tobias naar Sara. Bij het binnengaan dacht Tobias 

aan wat Rafaël gezegd had. Hij pakte de wierookschaal en legde het hart van de 

vis en de lever op de gloeiende as en er ontstond rook. Toen de demon de rook 

bemerkte, nam hij de wijk naar Opper-Egypte, waar de engel hem in de boeien 

sloeg.  
 

Het gebed van Tobias  

Toen ze samen lagen kwam Tobias van het bed overeind en zei: ‘Sta op, zuster, 

laten we bidden dat de Heer zich over ons ontfermt.’ En Tobias zei: ‘U bent 
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gezegend, God van onze vaderen, en gezegend is uw heilige en heerlijke naam 

door de eeuwen heen. Mogen de hemelen en alle schepselen U prijzen. U hebt 

Adam gemaakt, en hem Eva, zijn vrouw, tot hulp en steun gegeven. Uit hen is 

de mensheid voortgekomen. U hebt gezegd: “Het is niet goed dat de mens 

alleen is; laten we een hulp voor hem maken die is zoals hij.” Welnu, Heer, als 

ik mijn zuster hier tot me neem, ga ik geen ongeoorloofde verbinding aan, maar 

ben ik trouw aan uw Wet. Toon mij uw barmhartigheid en laat mij aan haar 

zijde oud worden.’ En Sara zei: ‘Amen.’ Daarop brachten zij samen de nacht 

door.  
 

Raguël delft een graf  

Maar ’s nachts stond Raguël op en ging een graf delven. Hij zei: ‘Misschien is 

ook deze gestorven.’ Weer in huis gekomen, zei Raguël tegen zijn vrouw Edna: 

‘Laat een van de dienstmeisjes eens gaan kijken of hij nog leeft. Zo niet, dan 

kunnen we hem begraven zonder dat iemand het merkt.’  
 

Het gebed van Raguël  

Het dienstmeisje opende de deur, ging naar binnen en vond ze beiden slapend. 

Zij ging weer naar buiten en meldde dat hij leefde. Daarop loofde Raguël God: 

‘Wees gezegend, God, met de zuiverste en heiligste zegeningen. Mogen uw 

heiligen en al uw schepselen U loven en al uw engelen en uitverkorenen U 

zegenen, alle eeuwen door. U bent gezegend, omdat U mij verblijd hebt: mij is 

niet overkomen wat ik dacht, maar U hebt ons behandeld vanuit uw grote 

medelijden. U bent gezegend, dat U zich ontfermd hebt over twee 

eniggeborenen. Toon hun uw barmhartigheid, Heer. Laat hun leven verlopen 

in gezondheid, vreugde en welzijn.’  
 

Bruiloft en belofte van Raguël  

Daarna droeg hij zijn huisgenoten op om de grafkuil dicht te gooien. Vervolgens 

richtte hij voor het paar een bruiloft aan van veertien dagen lang. Voordat de 

bruiloftsdagen voorbij waren, bezwoer Raguël Tobias om pas te vertrekken als 

de veertien bruiloftsdagen verstreken waren. Dan zou hij de helft van zijn 

vermogen ontvangen en gezond en wel naar zijn vader kunnen terugkeren. ‘De 

rest’, zei hij, ‘krijg je als ik en mijn vrouw gestorven zijn.’  

 

 

(9) Het geld uit Rages  
 

Tobias riep Rafaël en zei tegen hem: ‘Broeder Azarias, ga met een dienaar en 

twee kamelen op weg naar Rages in Medië, naar Gabaël, haal het geld en nodig 

hem uit op de bruiloft. Want Raguël heeft mij bezworen niet weg te gaan en 



Vrijdag van de 6E weerk v.d. grote vasten 

 

 

 

1192 

mijn vader telt de dagen; hoe langer ik wegblijf, des te zwaarder valt het hem.’ 

Rafaël ging op weg en overnachtte bij Gabaël. Hij overhandigde hem het 

ontvangstbewijs, waarop Gabaël de verzegelde zakjes haalde en ze aan Rafaël 

overhandigde. Voor dag en dauw stonden ze samen op en gingen naar de 

bruiloft. En Gabaël sprak een zegenwens uit over Tobias en zijn vrouw.  

 

 

(10) Ongerustheid van de ouders  
 

Ondertussen telde zijn vader Tobit de dagen. En toen de tijd dat de reis zou 

duren verstreken was, en zij maar niet terugkwamen, dacht hij: ‘Als ze maar 

niet in moeilijkheden geraakt zijn! Wie weet is Gabaël gestorven en is er 

niemand om het geld aan mijn zoon te overhandigen.’ Hij maakte zich erg 

ongerust. Zijn vrouw zei tegen hem: ‘Het kind is zeker verongelukt, dat hij zo 

lang wegblijft.’ En ze begon over hem te treuren: ‘Hoe heb ik het over mijn hart 

kunnen krijgen, mijn kind, om jou te laten gaan, jij bent het licht van mijn 

ogen!’ Tobit sprak tot haar: ‘Wees nu maar stil, maak je geen zorgen, hij maakt 

het goed.’ Maar zij antwoordde: ‘Zwijg toch, je hoeft me niets wijs te maken. 

Mijn kind is verongelukt.’ En iedere dag liep ze de stad uit, naar de weg 

waarlangs hij vertrokken was. Overdag at ze niet en ’s nachts hield ze niet op 

met treuren over haar zoon Tobias.  
 

Vertrek van Tobias  

Ondertussen verliepen de veertien dagen van de bruiloft, die Tobias op 

aandringen van Raguël daar doorbracht. Daarna zei Tobias tegen Raguël: ‘Laat 

me vertrekken, ik vrees immers dat mijn vader en moeder de hoop hebben 

opgegeven om mij terug te zien.’ Maar zijn schoonvader antwoordde: ‘Blijf nog 

bij me. Ik zal je vader laten weten hoe je het maakt.’ Tobias echter hield aan: 

‘Laat me toch naar mijn vader teruggaan.’ Toen stond Raguël op en gaf hem 

met Sara, zijn vrouw, de helft van zijn bezit mee: dienaren, vee en geld. Bij het 

afscheid sprak hij de zegenwens: ‘Moge de God van de hemel jullie voorspoed 

schenken, kinderen, zodat ik zonder zorg kan sterven.’ Tegen zijn dochter zei 

hij: ‘Eer je schoonouders. Voortaan zijn zij jouw ouders. Ik hoop goed nieuws 

van je te horen.’ En hij kuste haar. Daarop sprak Edna tot Tobias: ‘Lieve neef, 

moge de Heer van de hemelen je veilig naar huis geleiden en moge Hij mij de 

kinderen van jou en van mijn dochter Sara laten aanschouwen. Dan zal ik me 

verheugen in de Heer. Ik vertrouw je mijn dochter toe; doe haar geen verdriet.’ 

Toen vertrok Tobias, terwijl hij God prees, die zijn tocht had laten slagen, en 

hij Raguël en zijn vrouw alle goeds toewenste.  
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(11) De genezing van Tobit  
 

Toen zij Nineve naderden, zei Rafaël tegen Tobias: ‘Je weet in welke toestand 

je vader zich bevond toen wij vertrokken. Laten wij vooruit reizen en thuis alles 

in orde maken voordat je vrouw aankomt. Zorg dat je de gal van de vis bij de 

hand hebt.’ Ze reisden dus door, gevolgd door de hond. Intussen zat Anna langs 

de weg uit te kijken naar haar kind. Op een gegeven ogenblik zag zij hem 

aankomen en ze meldde zijn vader: ‘Daar komt je zoon aan en ook de man die 

met hem meegegaan is.’ Rafaël zei tegen Tobias: ‘Ik ben er zeker van dat je 

vader zijn zicht weer terugkrijgt. Strijk de gal op zijn ogen. Zodra ze gaan 

steken, moet hij in zijn ogen wrijven tot de witte vlekken verdwenen zijn en dan 

zal hij jou zien.’ Anna was inmiddels toegesneld; ze viel haar zoon om de hals 

en riep uit: ‘Ik zie je, mijn kind! Nu kan ik sterven.’ En beiden weenden. Tobit 

ging naar de deur en viel. Zijn zoon liep naar hem toe, ving zijn vader op, streek 

de gal op zijn ogen en zei: ‘Moed houden, vader.’ Zodra zijn ogen begonnen te 

steken wreef Tobit ze uit en als vliesjes vielen de witte vlekken uit de 

ooghoeken. En zodra hij zijn zoon zag, viel hij hem om de hals en zei wenend: 

‘U bent gezegend, God, en gezegend is uw heilige naam tot in eeuwigheid en 

gezegend zijn al uw heilige engelen. U hebt me beproefd, maar U schenkt me 

weer genade, nu ik mijn zoon Tobias zie.’ Opgetogen ging zijn zoon naar binnen 

en hij vertelde zijn vader van al het wonderbaarlijke dat hem in Medië was 

overkomen. Daarop ging Tobit jubelend en God prijzend naar buiten, naar de 

poort van Nineve, om de bruid van zijn zoon te begroeten. Iedereen die hem 

zag lopen verbaasde zich erover dat hij kon zien. En Tobit verklaarde dat hij dat 

dankte aan Gods genade. Toen Tobit bij zijn schoondochter Sara gekomen was, 

begroette hij haar en zei: ‘Wees welkom, dochter. Gezegend is God, die jou naar 

ons toe heeft gebracht en gezegend zijn je vader en moeder.’ En al de 

volksgenoten van Tobit in Nineve deelden in de vreugde. Achiacharus en zijn 

neef Nasbas kwamen ook en zeven dagen lang vierde men in blijdschap het 

huwelijk van Tobias.  

 

 

(12) Rafaël vertelt wie hij is  
 

Tobit riep zijn zoon Tobias en zei tegen hem: ‘Zorg voor de uitbetaling van je 

reisgenoot. En je moet hem nog iets extra’s geven.’ ‘Vader,’ antwoordde Tobias, 

‘ik zou het niet onredelijk vinden hem zelfs de helft van wat ik heb meegebracht 

te geven. Hij heeft mij immers veilig bij u teruggebracht, mijn vrouw genezen, 

het geld voor mij gehaald en u eveneens genezen.’ De oude man antwoordde: 

‘Daar heeft hij recht op.’ Daarna riep hij de engel en zei tegen hem: ‘Neem de 
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helft van alles wat jullie hebben meegebracht.’ Toen nam de engel hen beiden 

terzijde en zei: ‘Loof God en dank Hem, eer Hem en laat alles wat leeft jullie 

dankbaarheid horen voor hetgeen Hij voor jullie gedaan heeft. Het is goed om 

God te loven en zijn naam te verheerlijken door vol ontzag melding te maken 

van zijn werken. Aarzel niet Hem jullie erkentelijkheid te betuigen. Geheimen 

van de koning moet men bewaren, maar de daden van God dienen openlijk 

geroemd te worden. Doe het goede, dan zal geen kwaad jullie treffen. Bidden is 

iets goeds als het gepaard gaat met vasten, liefdadigheid en rechtvaardigheid. 

Beter weinig te bezitten in eerlijkheid dan veel in oneerlijkheid. Het is beter 

aalmoezen te geven dan goud op te hopen. Want de aalmoes redt van de dood 

en reinigt van alle zonde. Wie liefdadigheid en rechtvaardigheid beoefent zal 

het leven bezitten in overvloed. Maar de zondaars doen hun eigen leven te kort. 

Ik wil niets voor jullie verbergen. Ik heb al gezegd, dat men geheimen van de 

koning moet bewaren, maar dat Gods werken openlijk geroemd dienen te 

worden. Nu dan: toen jullie aan het bidden waren, u en Sara, heb ik jullie gebed 

onder de aandacht van de Heilige gebracht. Ik was het ook die, toen u de doden 

begroef, dichtbij u was. Ook toen u zonder dralen opstond en uw maaltijd liet 

staan om een dode te begraven, is die goede daad me niet ontgaan, maar was 

ik bij u. En daarom heeft God me gezonden om u te genezen, evenals uw 

schoondochter Sara. Ik ben Rafaël, één van de zeven heilige engelen die de 

gebeden van de heiligen opdragen en toegang hebben tot voor de heerlijke 

troon van de Heilige.’ Tobit en Tobias waren hevig geschrokken en vol vrees 

wierpen zij zich op de grond. Maar hij zei tegen hen: ‘Vrees niet, vrede is jullie 

toebedeeld. Loof dus God in eeuwigheid. Want dat ik gekomen ben is geen 

gunst van mij geweest, maar het was de wil van God. Loof Hem daarom in 

eeuwigheid. Al die tijd dat ik voor jullie zichtbaar was, at en dronk ik niet; het 

was slechts schijn wat jullie zagen. Welnu, loof God, want ik stijg op naar Hem 

die mij gezonden heeft. Stel alles wat is voorgevallen te boek.’ Toen zij zich weer 

oprichtten, zagen ze hem niet meer. Zij loofden de grote en wonderbare werken 

van God, van wie de engel hun verschenen was.  

 

 

(13) Danklied van Tobit  
 

En Tobit schreef het volgende danklied: Gezegend is God, die leeft door de 

eeuwen heen, en gezegend is zijn koninkrijk, want Hij beproeft en toont 

erbarmen, Hij voert naar het dodenrijk en haalt er weer uit. Niemand ontkomt 

aan zijn hand. Dank Hem, Israëlieten, in het aangezicht van de volken, want 

Hij heeft ons onder hen verspreid. Verkondig onder hen zijn grootheid, laat al 

wat leeft uw loflied horen. Want Hij is onze Heer en God, onze Vader in alle 
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eeuwigheid. Hij beproeft ons vanwege onze ongerechtigheden, maar Hij zal 

zich weer over ons erbarmen en ons verzamelen uit alle volken, waaronder u 

verspreid bent. Als u zich tot Hem bekeert, van ganser harte, en met volle 

overgave en in oprechtheid voor Hem handelt, dan zal Hij zich naar u keren en 

zijn gelaat niet voor u verbergen. Geef acht op hetgeen Hij met u doet. En prijs 

Hem met luide stem. Loof de Heer van de gerechtigheid en verhef de koning 

der eeuwen. In het land waar ik als balling leef, prijs ik Hem, verkondig ik zijn 

kracht en grootheid aan een volk van zondaars. Bekeer u, zondaars, doe wat 

recht is in zijn ogen. Wie weet, vindt Hij genoegen in u en betoont Hij u zijn 

erbarmen. Mijn God verhef ik, mijn ziel verheft de koning van de hemelen en 

jubelt om zijn grootheid. Mogen allen vol dankbaarheid in Jeruzalem zeggen: 

Jeruzalem, heilige stad, God beproeft u om wat uw kinderen hebben gedaan, 

maar zal zich weer ontfermen over de zonen van de rechtvaardigen. Dank de 

Heer op waardige wijze, zegen de koning der eeuwen, opdat u met vreugde zijn 

tent ziet herrijzen, en Hij in u de ballingen verblijdt en de ongelukkigen zijn 

liefde toont, van generatie op generatie, in eeuwigheid. Vele volken zullen van 

verre komen om de naam van God de Heer te eren. Met geschenken beladen, 

geschenken voor de koning van de hemelen; generatie op generatie zal u 

uitbundige vreugde verschaffen. Vervloek iedereen die u haat, in eeuwigheid is 

iedereen die u liefheeft gezegend. Verheug u en jubel over de zonen van de 

rechtvaardigen, want zij zullen verzameld worden en de Heer van de 

rechtvaardigen loven, de gelukkigen die u liefhebben. Zij zullen zich over uw 

voorspoed verheugen. Zalig zijn zij die hebben getreurd over al de 

beproevingen, want zij zullen zich over u verblijden, als ze al uw glorie 

aanschouwen en verheugen zullen ze zich in eeuwigheid. Mijn ziel, loof God, de 

grote koning, want Jeruzalem zal worden herbouwd met saffier en smaragd; 

uw muren met edelstenen; torens en kantelen met zuiver goud. Jeruzalems 

pleinen zullen met mozaïeken van beryl, karbonkel en Ofir-gesteente worden 

ingelegd. In al zijn straten klinkt het: Alleluja, en zingt men de lofzang: Geloofd 

is God die u groot gemaakt heeft, voor eeuwig.  

 

 

(14) De laatste toespraak van Tobit  
 

Daarmee eindigde Tobit zijn lofzang. Hij was achtenvijftig jaar toen hij blind 

werd; acht jaar later kon hij weer zien. Hij gaf aalmoezen en bleef God de Heer 

vrezen en loven. Toen hij zeer oud geworden was, riep hij zijn zoon en zijn 

zonen en zei tegen hem: ‘Mijn kind, je ziet dat ik oud ben en op het punt sta te 

sterven. Neem je zonen en vertrek naar Medië, mijn kind, want ik geloof in 

hetgeen de profeet Jona over Nineve gezegd heeft: het zal verwoest worden, 
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maar in Medië zal het voorlopig rustig zijn. Bovendien zullen onze 

volksgenoten in Juda worden verspreid vanuit dat mooie land; Jeruzalem zal 

worden ontvolkt en het huis van God zal worden verwoest en een tijdlang 

verlaten blijven liggen. Maar God zal zich weer over de ballingen ontfermen en 

hen naar het land terugbrengen; dan zullen zij de tempel, al is het in een andere 

vorm, herbouwen, en die zal blijven bestaan totdat de tijden van de wereld 

vervuld zijn. Daarna zullen ze uit de ballingschap terugkeren en Jeruzalem 

waardig herbouwen en het huis van God aldaar zal in volle glans worden 

opgericht voor alle generaties, tot in eeuwigheid, zoals de profeten voorspeld 

hebben. En alle volken zullen zich bekeren om in waarheid God de Heer te 

vrezen en zij zullen hun afgoden begraven en alle volken zullen de Heer loven. 

Ook door zijn eigen volk zal God geprezen worden en de Heer zal zijn volk 

verheffen en iedereen die door trouw en rechtvaardigheid zijn liefde voor God 

de Heer toont, zal zich verheugen. Welnu dan, kind, vertrek uit Nineve, want 

alles wat de profeet Jona gezegd heeft zal zeker gebeuren. Onderhoud de leer 

en de geboden, beoefen de liefdadigheid en wees rechtvaardig, opdat het je 

goed zal gaan. Zorg dat ik waardig begraven word en leg je moeder aan mijn 

zijde; blijf daarna niet langer in Nineve. Kind, denk aan wat Aman zijn voogd 

Achiacharus aandeed: hoe hij hem van het licht in de duisternis bracht en hoe 

hij het hem vergolden heeft. Achiacharus werd gered, maar die ander kreeg zijn 

verdiende loon en daalde af in de duisternis. Ook Manasse, die aalmoezen gaf, 

werd gered uit de dodelijke strik die Aman voor hem gespannen had. Maar 

Aman kwam in de strik en vond zo zijn einde. Zie dus, kinderen, wat je met 

aalmoezen kunt bereiken en hoe gerechtigheid redding brengt.’ Na deze 

woorden gaf hij, liggend op zijn bed, de geest. Hij was honderdachtenvijftig jaar 

oud. Tobias bezorgde hem een eervolle begrafenis. Toen Anna gestorven was, 

begroef Tobias haar naast zijn vader. Daarna vertrok hij met zijn vrouw en zijn 

zonen naar Ekbatana, naar zijn schoonvader Raguël. Hij bereikte een 

eerbiedwaardige ouderdom. Zijn schoonouders begroef hij met alle eerbetoon 

en hij erfde hun bezit, zoals hij ook dat van zijn vader Tobit gekregen had. Hij 

stierf op de leeftijd van honderdzevenentwintig jaar in Ekbatana in Medië. Nog 

voor zijn dood vernam hij dat Nineve was gevallen en dat de inwoners door 

Nebukadnessar en Ahasveros in ballingschap waren weggevoerd. En voor zijn 

dood verheugde hij zich over Nineve.  
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (3: 14 – 21) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 51: 9, 10 

Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan 

sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich 

verheugen die U verbrijzeld hebt. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 3: 14 – 21 

En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des 

mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, 

maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren 

gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld 

gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door 

Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar 

wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van 

de eniggeboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld 

gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, 

want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en 

komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie 

de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat 

zij in God gedaan zijn. 
Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus de Apostel aan 

de Korinthe, zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 10: 1 - 13 

En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen 

onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes 

gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel 

gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij 

dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was 

Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want 

zij zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden 

voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij 

verlangd hebben. En word geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, 

zoals geschreven staat: Het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij 

stonden op om te feesten. En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen 

van hen hoererij bedreven hebben, en op één dag vielen er 

drieëntwintigduizend. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook 

sommigen van hen Hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. 

En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn 

door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor 

ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van 

de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij 

niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is 

getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar 

Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 2: 12 - 17 

Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn 

Naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik 

schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, 
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kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem 

kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u 

sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Heb 

de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld 

liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de 

begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, 

is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar 

begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 8: 9 - 17 

En een zeker man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de 

stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf 

zei dat hij een groot man was. Allen, van klein tot groot, hingen hem aan en 

zeiden: Deze man is de grote kracht van God. En zij hingen hem aan, omdat hij 

hen lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zij Filippus 

geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van 

Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. 

En Simon geloofde zelf ook en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij 

Filippus; en toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond 

hij versteld. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria 

het Woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar 

hen toe, en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige 

Geest mochten ontvangen. (Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, 

maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.) Toen legden zij 

hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (3: 1 - 13) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 34: 6, 5 

Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; en hun gezicht werd niet 

rood van schaamte. Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 3: 1 - 13 

En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van 

de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten 

dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen 

die U doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij 

het Koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens 

geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de 

schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en 

Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees 

geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet 

dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. De wind waait 

waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt 

en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. 

Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren? 

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze 

dingen niet? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en 

getuigen van wat Wij gezien hebben, en toch neemt u Ons getuigenis niet aan. 

Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik 

hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij 

Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel 

is. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

$$$ 
  

G. Vasten Hoofdindex 
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Zaterdag VAN DE 6e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (9: 1 - 8) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 79: 8, 9 

Laat Uw barmhartigheid ons te hulp komen, want wij zijn volledig uitgeteerd. 

Help ons, o God van ons heil, omwille van de eer van Uw Naam. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 9: 1 - 8 

En nadat Hij in het schip gegaan was, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En 

zie, men bracht een verlamde bij Hem, die op een bed lag. En Jezus, Die hun 

geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u 

vergeven. En zie, sommigen van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze 

lastert God. En Jezus, Die hun gedachten zag, zei: Waarom overweegt u 

verkeerde dingen in uw hart? Want wat is gemakkelijker, te zeggen: De zonden 

zijn u vergeven? of te zeggen: Sta op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat 

de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (toen zei Hij 

tegen de verlamde): Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond 

op en ging naar zijn huis. Toen de menigten dit zagen, verwonderden ze zich en 

verheerlijkten God, Die zo'n macht aan de mensen gegeven had. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus de Apostel aan de 

Efeze, zijn zegen zij met ons. 
 

Efe 4: 1 – 7 

Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee 

u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, 

door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te 

bewaren door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook 

geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één 

God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan 

ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 1: 13 – 21 

Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop 

volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus 

Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten 

die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u 

geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want 

er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. En als u Hem als Vader 

aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel 

dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de 

wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht 

bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar 

met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. 

Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de 

laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door Hem gelooft u in God, Die Hem 

opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw 

geloof en hoop op God gericht zijn. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen.  
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 27: 9 – 26 

En, omdat er veel tijd verlopen was en het varen nu gevaarlijk werd, omdat de 

vastentijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen en zei tegen hen: 

Mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade, niet 

alleen voor de lading en het schip, maar ook voor ons leven. Maar de hoofdman 

vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat door Paulus gezegd werd. 

En omdat de haven ongeschikt was om te overwinteren, vonden de meesten het 

raadzaam ook vandaar weg te varen: misschien konden zij in Fenix komen om 

te overwinteren, een haven op Kreta, die zowel op het zuidwesten als op het 

noordwesten uitziet. En omdat de zuidenwind zacht waaide, dachten zij in hun 

voornemen geslaagd te zijn; en nadat zij het anker gelicht hadden, zeilden zij 

dicht langs Kreta. Maar niet lang daarna werd Kreta getroffen door een 

stormwind, die Euroklydon genoemd wordt. En omdat het schip daardoor 

meegesleurd werd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en 

dreven weg. En toen wij onder een eilandje doorvoeren dat Klauda heette, 

konden wij nauwelijks de sloep meester worden. Nadat ze die aan boord 

gehaald hadden, maakten ze gebruik van allerlei hulpmiddelen en haalden 

kabels onder het schip door; en omdat ze bevreesd waren dat ze op de droogte 

Syrtis terecht zouden komen, streken ze het zeil en lieten zich zo meedrijven. 

En omdat wij door de storm hevig heen en weer geslingerd werden, wierpen ze 

de volgende dag lading overboord. En op de derde dag wierpen wij met onze 

eigen handen het scheepstuig overboord. En doordat er gedurende vele dagen 

geen zon en geen sterren verschenen, en geen kleine storm ons teisterde, werd 

ons verder alle hoop op redding ontnomen. En toen men lange tijd zonder eten 

geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zei: O mannen, u had naar 

mij moeten luisteren en niet van Kreta weg moeten varen en zo deze hinder en 

schade moeten voorkomen. Maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben, 

want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het 

schip. Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van Wie ik ben en 

Die ik ook dien; die zei: Wees niet bevreesd, Paulus, u moet voor de keizer 

terechtstaan; en zie, God heeft u allen die met u varen, geschonken. Heb 

daarom goede moed, mannen, want ik geloof God, dat het zo zal zijn als het mij 

gezegd is. Wij moeten echter op een of ander eiland terechtkomen. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen.  
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Het Heilige Evangelie  

Markus (10: 46 - 52) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

32: 1, 2  

Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. 

Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 10: 46 - 52 

En zij kwamen in Jericho. En toen Hij en Zijn discipelen en een grote menigte 

Jericho uitgingen, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, de blinde, aan de weg te 

bedelen. En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen 

en te zeggen: Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij! En velen bestraften 

hem opdat hij zwijgen zou; maar hij riep des te meer: Zoon van David, ontferm 

U over mij! En Jezus stond stil en zei dat men hem roepen moest. Toen riepen 

ze de blinde en zeiden tegen hem: Heb goede moed, sta op, Hij roept u. En hij 

wierp zijn bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde 

hem en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen Hem: 

Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof 

heeft u behouden. En meteen werd hij weer ziende en volgde Jezus op de weg. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 
 

$$$ 
 

 

G. Vasten Hoofdindex 
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Maandag VAN DE 7e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Spreuken (10: 1 - 16) 
 

Een lezing uit uit het boek van Spreuken, de wijze van Salomo, zijn heilige 

zegen zij met ons, Amen. 
 

Spr 10: 1 - 16 

Een wijze zoon verblijdt zijn vader, maar een dwaze zoon betekent verdriet voor 

zijn moeder. Schatten aan goddeloosheid baten niet, maar gerechtigheid redt 

van de dood. De HEERE laat een rechtvaardige ziel geen honger lijden, maar 

de begeerte van goddelozen stoot Hij weg. Wie met een bedrieglijke hand 

werkt, wordt arm, maar de hand van de vlijtigen maakt rijk. Wie in de zomer 

verzamelt, is een verstandige zoon, wie in de oogsttijd diep slaapt, is een zoon 

die beschaamd maakt. Zegeningen rusten er op het hoofd van de rechtvaardige, 

maar geweld overdekt de mond van de goddelozen. De herinnering aan de 

rechtvaardige is tot zegen, maar de naam van goddelozen zal wegteren. Wie 

wijs van hart is, neemt de geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten 

val. Wie in oprechtheid zijn weg gaat, gaat een veilige weg, maar wie kromme 

wegen gaat, zal opgemerkt worden. Wie heimelijk knipoogt, richt leed aan, en 

wie dwaas van lippen is, komt ten val. De mond van de rechtvaardige is een 

bron van leven, maar geweld overdekt de mond van de goddelozen. Haat wekt 

twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen. Op de lippen van 

verstandigen wordt wijsheid gevonden, maar op de rug van mensen zonder 

verstand de stok. Wijzen bergen kennis op, maar de mond van de dwaas is de 

ondergang nabij. Het bezit van een rijke is zijn sterke stad, de armoede van de 

armen is hun ondergang. Het werk van de rechtvaardige is ten leven, het 

inkomen van de goddeloze tot zonde. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
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Jesaja (48: 17 – 49: 4) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

48: 17 – 49: 4 

Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige van Israël: Ik ben de HEERE, uw 

God, Die u leert wat nuttig is, Die u leidt op de weg die u gaan moet. Och, had 

u maar acht geslagen op Mijn geboden! Dan zou uw vrede geweest zijn als een 

rivier en uw gerechtigheid als de golven van de zee. Dan zou uw nageslacht 

geweest zijn als het zand en uw nakomelingen als de korrels ervan. Hun naam 

zou niet worden uitgeroeid of verdelgd van voor Mijn aangezicht. Ga weg uit 

Babel, vlucht weg van de Chaldeeën, verkondig met luide vreugdezang, laat dit 

horen, draag het uit tot aan het einde der aarde, zeg: De HEERE heeft Zijn 

knecht Jakob verlost. En: Zij leden geen dorst, toen Hij hen leidde door de 

woeste plaatsen. Water uit een rots deed Hij voor hen stromen. Toen Hij de 

rots kloofde, stroomde het water eruit. Voor de goddelozen is er echter geen 

vrede, zegt de HEERE. Luister naar Mij, kustlanden, sla er acht op, volken van 

ver! De HEERE heeft Mij geroepen van de moederschoot af, van de baarmoeder 

af heeft Hij Mijn Naam genoemd. Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp 

zwaard, in de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij verborgen. Hij heeft Mij 

gemaakt tot een puntige pijl, Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken. Hij heeft 

tegen Mij gezegd: U bent Mijn Knecht, Israël, in Wie Ik Mij zal verheerlijken. 

Ik, Ik zei: Voor niets heb Ik Mij vermoeid, nutteloos en tevergeefs heb Ik Mijn 

kracht verbruikt. Voorwaar, Mijn recht is bij de HEERE, en Mijn arbeidsloon 

is bij Mijn God.  Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Job (38: 1 – 36) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 38: 1 – 36 

Daarna antwoordde de HEERE Job uit een storm en zei: Wie is hij die Mijn 

raad duister maakt met woorden zonder kennis? Omgord nu als een man uw 

heupen, dan zal Ik u ondervragen. Maak Mij eens bekend: Waar was u toen Ik 

de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar 

afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over 

haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar 

hoeksteen gelegd, toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de 

kinderen van God juichten? Of wie heeft de zee met deuren afgesloten, toen zij 
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losbarstte en uit de baarmoeder naar buiten kwam, toen Ik haar een wolk gaf 

als kleding, en de donkere wolken als haar omslagdoek. Ik stelde haar Mijn 

grens, en plaatste een grendel en deuren, en zei: Tot hiertoe mag u komen en 

niet verder, hier zal zich een grens stellen tegen de hoogmoed van uw golven. 

Hebt u in uw dagen de morgen ontboden? Hebt u de dageraad zijn plaats 

gewezen, om de einden van de aarde vast te grijpen, zodat de goddelozen van 

haar afgeschud worden? De aarde verandert als leem door een zegel, en de 

dingen krijgen vorm als een kleed. De goddelozen wordt hun licht onthouden, 

en de opgeheven arm wordt gebroken. Bent u gekomen tot aan de bronnen van 

de zee? Hebt u gewandeld op de bodem van de watervloed? Zijn de poorten van 

de dood aan u geopenbaard? Hebt u de poorten van de schaduw van de dood 

gezien? Reikt uw inzicht tot de breedten van de aarde? Maak het bekend, als u 

dit allemaal weet. Waarheen is de weg waar het licht woont? En de duisternis, 

waar is zijn woonplaats, zodat u die naar zijn gebied kunt brengen, en dat u de 

paden naar zijn huis kunt opmerken? U weet het vast wel, want u was toen al 

geboren, en uw dagen zijn groot in aantal. Bent u gekomen bij de schatkamers 

van de sneeuw? Hebt u de schatkamers van de hagel gezien, die Ik achterhoud 

voor een tijd van benauwdheid, voor een dag van strijd en oorlog? Waarheen is 

de weg waar het licht zich verdeelt, en de oostenwind zich verspreidt over de 

aarde? Wie klieft voor de stortvloed een waterloop, en een weg voor het 

weerlicht van de donder, om het te laten regenen op het land, waar niemand is, 

op de woestijn, waarin geen mens is, om het gebied van verwoesting en 

vernietiging te verzadigen, en om het opkomende groen te laten groeien? Heeft 

de regen een vader? Of wie brengt de druppels van de dauw voort? Uit wiens 

buik komt het ijs naar buiten? En wie baart de rijp van de hemel? Het water 

wordt hard als een steen, en het oppervlak van de watervloed raakt 

vastgevroren. Kunt u de banden van het Zevengesternte vastbinden, of de 

ketenen van de Orion losmaken? Kunt u de Mazzarot tevoorschijn laten komen 

op zijn tijd, en kunt u de Wagen met zijn kinderen leiden? Kent u de 

verordeningen van de hemel, of kunt u op aarde zijn beleid bepalen? Kunt u uw 

stem tot de wolken verheffen, zodat een overvloed van water u overdekt? Kunt 

u bliksemflitsen sturen, zodat zij gaan, en tegen u zeggen: Zie, hier zijn wij? Wie 

heeft de wijsheid in het binnenste gelegd? Of wie heeft aan het hart het inzicht 

gegeven?   Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (16: 19 – 31) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 32: 10, 11 

De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de HEERE vertrouwt, hem zal 

de goedertierenheid omringen. Verblijd u in de HEERE en verheug u, 

rechtvaardigen, zing vrolijk, alle oprechten van hart! Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 16: 19 – 31 

Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en 

die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, van wie 

de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de 

zweren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die 

van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en likten 

zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de 

schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd 

begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag 

hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei: Vader 

Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top 

van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk 

pijn in deze vlam. Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel 

ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij 

vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof 

aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen 

en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan. En hij zei: Ik vraag u 

dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb vijf 

broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet 

komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes 

en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei: Nee, vader 

Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich 

bekeren. Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten 

luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou 

opstaan. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van onze St. Paulus aan de 

Romeinen, zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 14: 10 – 15: 2  

U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij 

zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er 

staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich 

buigen, en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf 

rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar 

oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. 

Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heere Jezus dat niets in zichzelf onrein is. 

Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. 

Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer 

naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronde voor wie Christus 

gestorven is. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Want het 

Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en 

vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, 

is welbehaaglijk voor God en in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen 

wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet om wat u eet het 

werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door 

wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken 

en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of 

waarin hij zwak is. Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf 

niet oordeelt in wat hem goeddunkt. Wie echter twijfelt als hij eet, is 

veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is 

zonde. Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet 

sterk zijn te dragen, en niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn 

naaste behagen ten goede, tot opbouw. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 2: 5 – 13 

Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet 

uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het 

Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? U hebt 

daarentegen de arme schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u 

overweldigen en slepen juist zij u niet naar de rechtbank? Lasteren zij niet de 

goede Naam, Die over u is aangeroepen? Als u echter de koninklijke wet 

volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt 

u goed. Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en 

wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in acht 

neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. 

Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U 

zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent 

u toch een wetsovertreder geworden. Spreek zó en handel zó als mensen die 

geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal 

het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de 

barmhartigheid triomfeert over het oordeel. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 9: 22 – 31 

Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en hij bracht de Joden die in 

Damascus woonden, in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. 

En toen er veel dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden om hem te 

doden, maar hun samenzwering werd aan Saulus bekend. En zij bewaakten de 

poorten, zowel overdag als 's nachts, om hem te kunnen doden. Maar de 

discipelen namen hem 's nachts mee en lieten hem door een opening in de 

muur neer, door hem in een mand te laten zakken. Toen Saulus nu in Jeruzalem 

gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten, maar zij waren 
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allen bevreesd voor hem, want zij geloofden niet dat hij een discipel was. Maar 

Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde 

hun hoe hij onderweg de Heere gezien had, dat Hij tot hem gesproken had en 

hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had in de Naam van Jezus. En hij 

ging in Jeruzalem met hen in en uit. En hij sprak vrijmoedig in de Naam van 

de Heere Jezus; ook sprak en redetwistte hij met de Griekssprekenden, maar 

die probeerden hem te doden. Maar toen de broeders dit te weten kwamen, 

brachten zij hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar weg naar Tarsus. De 

gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden 

opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door 

de Heilige Geest en namen in aantal toe. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (5: 31 – 47) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 86: 12, 13 

Heere, mijn God, ik zal U loven met heel mijn hart, ik zal Uw Naam voor eeuwig 

eren. Want Uw goedertierenheid is groot over mij, U hebt mijn ziel aan het 

diepst van het graf ontrukt. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 5: 31 – 47 

Als Ik van Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis niet waar. Er is een Ander Die van 

Mij getuigt, en Ik weet dat het getuigenis dat Hij van Mij getuigt waar is. U hebt 

mensen naar Johannes gestuurd, en hij heeft van de waarheid getuigd. Ik grijp 

echter niet naar het getuigenis van een mens, maar dit zeg Ik opdat u behouden 

wordt. Hij was de brandende en lichtgevende lamp, en u hebt u voor een korte 

tijd in zijn licht willen verheugen. Maar Ik heb een getuigenis dat groter is dan 

dat van Johannes, want de werken die de Vader Mij gegeven heeft om die te 

volbrengen, juist die werken die Ik doe, getuigen van Mij dat de Vader Mij 

gezonden heeft. En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij 
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getuigd. U hebt Zijn stem nooit gehoord, en ook Zijn gedaante niet gezien. En 

Zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u Hem niet gelooft Die Hij gezonden 

heeft. U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te 

hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. En toch wilt u niet tot Mij komen 

opdat u leven hebt. Eer van mensen neem Ik niet aan, maar Ik ken u: u bezit 

zelf de liefde van God niet. Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u 

neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u 

aannemen. Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de 

enige God niet zoekt? Denk niet dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; die u 

aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes 

geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn 

Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven? 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

 

$$$ G. Vasten Hoofdindex 
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Dinsdag VAN DE 7e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Spreuken (10: 17 - 32) 
 

Een lezing uit uit het boek van Spreuken, de wijze van Salomo, zijn heilige 

zegen zij met ons, Amen. 
 

Spr 10: 17 - 32 

Het pad ten leven is voor hem die vermaning in acht neemt, maar wie 

bestraffing achter zich laat, doet dwalen. Wie haat toedekt, heeft valse lippen, 

en wie een kwaad gerucht verspreidt, die is een dwaas. In de veelheid van 

woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen inhoudt, is 

verstandig. De tong van de rechtvaardige is het beste zilver, het hart van de 

goddelozen is weinig waard. De lippen van de rechtvaardige voeden velen, 

maar de dwazen sterven door gebrek aan verstand. De zegen van de HEERE, 

die maakt rijk, Hij voegt er geen zwoegen aan toe. Zoals het voor een dwaas een 

spel is zich schandelijk te gedragen, zo is wijsheid dat voor iemand met inzicht. 

Wat de goddeloze vreest, dat zal hem overkomen, maar van rechtvaardigen 

vervult God het verlangen. Zoals een wervelwind voorbijgaat, is de goddeloze 

er niet meer, maar de rechtvaardige is een eeuwig fundament. Zoals zure wijn 

voor de tanden en rook voor de ogen, zo is de luiaard voor wie hem ergens opuit 

sturen. De vreze des HEEREN vermeerdert de dagen, maar de jaren van de 

goddelozen worden bekort. De verwachting van de rechtvaardigen is 

blijdschap, maar de hoop van de goddelozen zal vergaan. De weg van de 

HEERE is kracht voor de oprechte, maar de ondergang voor hen die onrecht 

bedrijven. De rechtvaardige zal voor eeuwig niet wankelen, maar de goddelozen 

zullen de aarde niet bewonen. De mond van de rechtvaardige loopt over van 

wijsheid, maar de tong van wie verderfelijke dingen spreekt, wordt afgesneden. 

De lippen van de rechtvaardige weten wat aangenaam is, maar de mond van de 

goddelozen alleen verderfelijke dingen. Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
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Jesaja (49: 6 – 10) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 49: 6 – 10 

Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn 

tot aan het einde der aarde. Zo zegt de HEERE, de Verlosser van Israël, zijn 

Heilige, tegen de verachte Ziel, tegen Hem van Wie het volk een afschuw heeft, 

tegen de Knecht van heersers: Koningen zullen het zien en opstaan, vorsten – 

zij zullen zich voor U neerbuigen, omwille van de HEERE, Die getrouw is, de 

Heilige van Israël, Die U verkozen heeft. Zo zegt de HEERE: In de tijd van het 

welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Ik 

zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk, om de aarde weer 

op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen, om te zeggen 

tegen de gevangenen: Ga uit!, tegen hen die in duisternis verkeren: Kom 

tevoorschijn! Op de wegen zullen zij weiden, op alle kale hoogten zullen hun 

weidegronden zijn. Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon 

zullen hen niet steken, want hun Ontfermer zal hen leiden, Hij zal hen zachtjes 

leiden naar waterbronnen.  Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Job (38: 37 – 39: 33) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 38: 37 – 39: 33 

Wie kan de wolken met wijsheid tellen? En wie kan de kruiken van de hemel 

neerleggen, zodat het stof vast wordt als iets dat gegoten is, en de kluiten aan 

elkaar kleven? Kunt u voor de leeuwin op prooi jagen en het verlangen van de 

jonge leeuwen vervullen, als zij zich bukken in de holen, en in hun schuilplaats 

zitten te loeren? Wie bereidt voor de raaf zijn voedsel, als zijn jongen om hulp 

roepen tot God, als zij ronddwalen omdat er geen eten is? Weet u de tijd waarop 

de berggeiten baren? Hebt u gezien dat de hinden jongen werpen? Kunt u de 

maanden tellen die zij vol moeten maken? En weet u de tijd van hun baren? Zij 

krommen zich en werpen hun jongen, hun weeën drijven hun vrucht uit. Hun 

jongen worden sterk, ze worden groot in het veld; ze gaan weg en komen niet 

meer bij hen terug. Wie heeft de wilde ezel vrij laten gaan? En wie heeft de 

banden van de woudezel losgemaakt? Ik heb hem de wildernis als zijn huis 

gegeven, en de zoutvlakte als zijn woning. Hij lacht om het rumoer van de stad; 

het luide geroep van de slavendrijver hoort hij niet. Hij speurt de bergen af, dat 
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is zijn weide; en hij zoekt naar alles wat maar groen is. Zou de wilde os u willen 

dienen? Zou hij overnachten bij uw kribbe? Kunt u de wilde os met zijn eigen 

touw vastbinden om voren te trekken? Zou hij de dalen achter u eggen? 

Vertrouwt u op hem, omdat zijn kracht groot is? Laat u uw arbeid aan hem 

over? Vertrouwt u hem dat hij uw zaad zal terugbrengen en zal verzamelen voor 

uw dorsvloer? De vleugels van de struisvogel klapwieken vrolijk, net als de 

veren van de ooievaar en het ander gevederte. Maar zij laat haar eieren achter 

in de aarde, en verwarmt ze in het stof, en vergeet dat een voet ze kan breken, 

en dat de dieren van het veld ze kunnen vertrappen. Zij behandelt haar jongen 

hard, alsof ze niet van haar zijn; zij is zonder angst of haar inspanning voor 

niets is. Want God heeft haar de wijsheid onthouden, en heeft haar niets aan 

inzicht toebedeeld. Maar als het tijd is, richt zij zich op in de hoogte; zij lacht 

om het paard en zijn berijder. Kunt u het paard kracht geven? Kunt u zijn nek 

met manen bekleden? Laat u het springen als een sprinkhaan? De majesteit 

van zijn gesnuif is een verschrikking. Het schraapt in de dalgrond en het is 

vrolijk in zijn kracht, en het trekt uit, de wapens tegemoet. Het lacht om de 

angst en is niet ontsteld, en keert niet om vanwege het zwaard. De pijlkoker 

klettert tegen hem aan, het ijzer van de werpspies en de speer. Al trillend en 

briesend verslindt het de aarde, en is niet te houden als het geluid van de bazuin 

klinkt. Bij elke bazuinklank zegt het: Ha! en van verre ruikt het de strijd, en het 

hoort het tieren van de vorsten en het krijgsgeschreeuw. Is het vanwege uw 

inzicht dat de valk vliegt, en zijn vleugels uitspreidt naar het zuiden? Is het op 

uw bevel dat de arend zich verheft, en dat hij zijn nest in de hoogte maakt? Hij 

woont en overnacht in de rots, op de punt van een rots, een vesting. 

Daarvandaan speurt hij naar voedsel; zijn ogen zien van veraf. Zijn jongen 

slurpen bloed; en waar dodelijk gewonden liggen, daar is hij. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid.  
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (17: 1 - 10) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 38: 19, 20 

Want ik maak U mijn ongerechtigheid bekend, ik ben bekommerd vanwege 

mijn zonde. Maar mijn vijanden zijn in leven en worden machtig. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 17: 1 - 10 

En Hij zei tegen de discipelen: Het is onmogelijk dat er geen struikelblokken 

komen, maar wee hem door wie deze komen. Het zou voor hem nuttiger zijn 

als hem een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen 

dan dat hij één van deze kleinen zou doen struikelen. Wees op uw hoede. Als 

nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef 

hem. En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal per dag naar 

u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. En de apostelen 

zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof. En de Heere zei: Als u een 

geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen: Word 

ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen. En wie van u die 

een slaaf heeft die ploegt of de kudde weidt, zal meteen, als hij van de akker 

komt, tegen hem zeggen: Kom maar en ga aanliggen? Zal hij echter niet tegen 

hem zeggen: tref voorbereidingen, zodat ik vanavond de maaltijd kan 

gebruiken, omgord u en bedien mij, totdat ik gegeten en gedronken heb, en eet 

en drinkt u daarna? Hij bedankt die slaaf toch zeker niet, omdat hij gedaan 

heeft wat hem opgedragen was? Ik meen van niet. Zo moet ook u, wanneer u 

gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven, want wij 

hebben slechts gedaan wat wij moesten doen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de 

Korinthe, zijn zegen zij met ons. 
 

1kor 14: 5 – 17 

En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u 

profeteert. Immers, wie profeteert, is meer dan wie in andere talen spreekt, 

tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. En nu, 

broeders, als ik naar u toe zou komen en in andere talen zou spreken, wat voor 

voordeel zou ik u brengen, als ik ook niet tot u zou spreken óf door openbaring, 

óf door kennis, óf door profetie, óf door onderricht? Dat geldt ook de levenloze 

dingen die geluid geven, of het nu een fluit is of een citer, als zij zich niet 

onderscheiden in hun klanken, hoe zal men weten wat op de fluit of op de citer 

gespeeld wordt? Want ook als de bazuin een onherkenbaar geluid geeft, wie zal 

zich gereedmaken voor de strijd? Zo is het ook als u door de taal geen goed 

verstaanbaar woord voortbrengt. Hoe zal dan begrepen worden wat er gezegd 

wordt? U bent dan namelijk als iemand die maar wat in de lucht spreekt. Er 

zijn, al naar het voorvalt, zoveel soorten geluiden in de wereld, en niet één 

daarvan is zonder eigen klank. Als ik dan de betekenis van het geluid niet ken, 

zal ik voor hem die spreekt een buitenlander zijn en zal hij die spreekt voor mij 

een buitenlander zijn. Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan 

naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. Daarom, laat 

hij die in een andere taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen. Want als ik 

in een andere taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. 

Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand 

bidden. Ik zal met mijn geest lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand 

lofzingen. Want anders, als u dankzegt met uw geest, hoe zal hij die de plaats 

inneemt van de niet-ingewijde, amen zeggen op uw dankzegging, wanneer hij 

niet weet wat u zegt? Immers, u dankt wel op een mooie manier, maar de ander 

wordt niet opgebouwd. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Pet 3: 8 – 15 

Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 

duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet 

(zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons 

en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar 

de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen 

met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de 

werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, 

hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die 

de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de 

hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend 

zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe 

hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, 

terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem 

bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van onze Heere als 

zaligheid.   Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. 

De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet 

blijft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 22: 17 – 24  

En het overkwam mij, toen ik in Jeruzalem teruggekeerd was en in de tempel 

bad, dat ik in geestvervoering raakte, en dat ik Hem zag en Hij tegen mij zei: 

Haast u en ga met spoed uit Jeruzalem weg, want ze zullen uw getuigenis over 

Mij niet aannemen. En ik zei: Heere, ze weten dat ik hen die in U geloofden, in 

de gevangenis wierp en in de synagogen liet geselen; en toen het bloed van 

Stefanus, Uw getuige, vergoten werd, stond ik daar ook bij en stemde in met 

zijn dood, en paste op de kleren van hen die hem doodden. En Hij zei tegen mij: 

Ga, want Ik zal u ver weg zenden, naar de heidenen. Zij hoorden hem nu aan 

tot dit woord toe, maar daarna verhieven zij hun stem en zeiden: Weg van de 

aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven. En toen zij 
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schreeuwden en de kleren van zich afsmeten en stof in de lucht gooiden, beval 

de overste hem in de kazerne te brengen, en hij zei dat men hem onder geseling 

moest verhoren, om aan de weet te komen waarom zij zo tegen hem 

tekeergingen.  Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe 

in kracht en slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (12: 36 – 43) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 51: 4, 5 

Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ík 

ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 12: 36 – 43 

Deze dingen sprak Jezus. En Hij ging weg en verborg Zich voor hen. Maar 

hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem; 

opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft: 

Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere 

geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd 

heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de 

ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen. 

Dit zei Jesaja toen hij Zijn heerlijkheid zag en over Hem sprak. En toch 

geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden 

zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden. Want zij 

hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

$$$ 
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Woensdag VAN DE 7e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Spreuken (10: 32 – 11: 13) 
 

Een lezing uit uit het boek van Spreuken, de wijze van Salomo, zijn heilige 

zegen zij met ons, Amen. 
 

Spr 10: 32 – 11: 13 

De lippen van de rechtvaardige weten wat aangenaam is, maar de mond van de 

goddelozen alleen verderfelijke dingen. Een bedrieglijke weegschaal is voor de 

HEERE een gruwel, maar een zuivere weegsteen is Hem welgevallig. Komt 

overmoed, dan komt ook schande, maar bij de ootmoedigen is wijsheid. De 

oprechtheid van de oprechten leidt hen, maar de verkeerdheid van de 

trouwelozen verwoest henzelf. Bezit baat niet op de dag van de verbolgenheid, 

maar gerechtigheid redt van de dood. De gerechtigheid van de oprechte maakt 

zijn weg recht, maar de goddeloze komt ten val door zijn eigen goddeloosheid. 

De gerechtigheid van de oprechten zal hen redden, maar de trouwelozen 

worden gevangen in hun eigen begeerten. Als de goddeloze mens sterft, vergaat 

zijn hoop, dan vergaat zelfs de allersterkste verwachting. De rechtvaardige 

wordt uit benauwdheid gered, maar de goddeloze komt in zijn plaats. De 

huichelaar richt zijn naaste met zijn mond te gronde, maar door kennis worden 

de rechtvaardigen gered. Een stad springt op van vreugde over de welstand van 

de rechtvaardigen, maar als de goddelozen vergaan, is er gejuich. Door de zegen 

van de oprechten wordt een stad verheven, maar door de mond van goddelozen 

wordt ze met de grond gelijkgemaakt. Wie zonder verstand is, veracht zijn 

naaste, maar iemand met inzicht zwijgt. Wie al lasterend zijn weg gaat, 

openbaart geheimen, maar wie betrouwbaar van geest is, bedekt een zaak. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Jesaja (58: 1 – 11) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 58: 1 – 11 

Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin, verkondig Mijn 

volk hun overtreding, en het huis van Jakob hun zonden. Hoewel zij Mij dag 

aan dag zoeken en vreugde vinden in de kennis van Mijn wegen, als een volk 

dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat, vragen zij Mij om 
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rechtvaardige oordelen. Zij vinden er vreugde in om tot God te naderen, terwijl 

zij zeggen: Waarom vasten wij, als U het toch niet ziet, waarom kwellen wij onze 

ziel, als U het toch niet weet? Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens, en 

beult u al uw arbeiders af. Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken en om 

goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden als u uw stem wilt laten 

horen in de hoogte. Zou dit het vasten zijn dat Ik verkies: dat de mens zich een 

dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in 

rouwgewaad en as? Noemt u dat vasten en een dag die de HEERE welgevallig 

is? Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid 

losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat 

heengaan en dat u elk juk breekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie 

honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte 

ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? Dan 

zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw 

gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw 

achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de HEERE zal antwoorden, dan zult u 

om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik. Als u het juk uit uw midden 

wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid; 

als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal 

uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn. En de 

HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, 

uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron 

waarvan het water nooit ontbreekt. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Job (39: 34 – 41: 25) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 39: 34 – 41: 25 

En de HEERE antwoordde Job en zei: Zal hij die een rechtszaak voert met de 

Almachtige, Hem onderwijzen? Laat hij die God ter verantwoording roept, 

daarop antwoorden. Toen antwoordde Job de HEERE en zei: Zie, ik ben te 

gering; wat zou ik U antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eén keer heb 

ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden; twee keer, maar ik zal niet 

verdergaan. Daarna antwoordde de HEERE Job uit een storm en zei: Omgord 

nu als een man uw heupen, dan zal Ik u ondervragen. Maak Mij eens bekend: 

Wilt u ook Mijn recht vernietigen? Wilt u Mij schuldig verklaren, opdat u zelf 

rechtvaardig bent? Hebt u een arm zoals God? En kunt u, zoals Hij, met uw 
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stem donderen? Tooi u nu met trots en hoogheid, en bekleed u met majesteit 

en glorie. Verspreid de verbolgenheden van uw toorn, en zie elke hoogmoedige 

en verneder hem. Zie elke hoogmoedige en onderwerp hem, en verpletter de 

goddelozen op hun plaats. Verberg hen tezamen in het stof; omwikkel hun 

gezichten in het verborgene. Dan zal ook Ik u prijzen, omdat uw rechterhand u 

verlost heeft. Zie toch, de Behemoth, die Ik gemaakt heb, evenals u, hij eet gras 

zoals een rund. Zie toch zijn kracht in zijn lendenen, en zijn sterkte in de 

spieren van zijn buik. Als hij wil, is zijn staart als een ceder; de pezen van zijn 

dijen zijn samengevlochten. Zijn beenderen zijn als staven brons; zijn gebeente 

is als ijzeren stangen. Hij is de voornaamste van Gods werken; Hij Die hem 

gemaakt heeft, heeft hem zijn zwaard verschaft. De bergen brengen immers 

voedsel voor hem voort, en alle dieren van het veld spelen daar. Hij legt zich te 

slapen onder schaduwrijke bomen, in een schuilplaats van riet en moeras. De 

schaduwrijke bomen bedekken hem elk met zijn schaduw; de wilgen van de 

beek omringen hem. Zie, als de rivier wild wordt, beeft hij niet; hij blijft kalm 

wanneer de Jordaan opbruist tegen zijn bek. Kan iemand hem bij zijn ogen 

vangen? Kan iemand hem met strikken de neus doorboren? Kunt u de 

Leviathan met een vishaak trekken, of zijn tong met een touw neerdrukken? 

Kunt u een riet door zijn neus steken, of met een doorn zijn kaak doorboren? 

Kan hij u talrijke smeekbeden doen? Kan hij zachte dingen tegen u spreken? 

Kan hij een verbond met u sluiten? Kunt u hem aannemen als een eeuwige 

slaaf? Kunt u met hem spelen als met een vogeltje? Of hem vastbinden voor uw 

meisjes? Kunnen de handelaars hem verkopen? Kunnen zij hem verdelen 

onder de kooplieden? Kunt u zijn huid volsteken met speren, of zijn kop met 

een visharpoen? Leg uw hand maar eens op hem; denk aan de strijd, doe het 

niet meer. Zie, de hoop hem te overmeesteren, zal een leugen blijken; reeds bij 

zijn aanblik wordt men neergeworpen. Niemand is zo onverschrokken dat hij 

hem wakker maakt; wie is dan degene die staande kan blijven voor Mijn 

aangezicht? Wie treedt Mij tegemoet, zodat Ik het hem zou vergelden? Wat 

onder heel de hemel is, is van Mij. Ik zal niet zwijgen over zijn ledematen, over 

zijn geweldige kracht, en over de fraaiheid van zijn gestalte. Wie zou de 

bovenkant van zijn gewaad durven opslaan? Wie durft zijn dubbele pantser te 

benaderen? Wie kan de deuren van zijn gezicht openen? Rondom zijn tanden 

is verschrikking. Zeer machtig zijn zijn sterke schilden, elk gesloten als met een 

nauwsluitend zegel. Het ene zit zo dicht op het andere, dat de wind er niet 

tussen kan komen. Zij kleven aan elkaar, zij grijpen in elkaar en kunnen niet 

gescheiden worden. Zijn niesen laat een licht schijnen, en zijn ogen zijn als de 

oogleden van de dageraad. Uit zijn bek komen fakkels, vurige vonken 

ontsnappen eruit. Uit zijn neusgaten komt rook, zoals bij een kokende ketel en 
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een smeulend riet. Zijn adem zet kolen in brand, uit zijn bek komt een vlam. In 

zijn nek woont kracht; verschrikking springt voor hem uit. De stukken van zijn 

vlees kleven samen; het is aan hem vastgegoten, onbeweeglijk. Zijn hart is hard 

als een steen, ja, hard als de onderste molensteen. Als hij zich verheft, zijn de 

sterken bevreesd; als hij doorbreekt, raken zij buiten zichzelf. Treft iemand 

hem met het zwaard, dat houdt geen stand; geen speer, lans of pijl. Hij 

beschouwt ijzer als stro, en brons als verrot hout. Een pijl jaagt hem niet op de 

vlucht; slingerstenen worden voor hem veranderd in stoppels. Knuppels 

worden door hem beschouwd als stoppels, hij lacht om het trillen van de 

werpspies. Onder hem zijn scherpe scherven; hij spreidt zich als een dorsslede 

uit op de modder. Hij laat de diepte koken als een pot; hij maakt de zee als een 

ziedende mengketel. Achter zich verlicht hij het pad; men houdt de watervloed 

voor zilverwit haar. Op de aarde is niets met hem te vergelijken, die gemaakt is 

om zonder angst te zijn. Hij kijkt neer op alles wat hoog is, hij is koning over 

alle trotse jonge dieren. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (14: 28 – 35) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 57: 2 

Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot U de 

toevlucht genomen; ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, 

totdat de rampen voorbij zijn gegaan. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 14: 28 – 35 

Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te 

berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? Opdat niet 

misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, 

allen die het zien, hem beginnen te bespotten, en zeggen: Deze man begon te 

bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een 

oorlog in gaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om 
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te beraadslagen of hij bij machte is met tienduizend man tegemoet te gaan die 

met twintigduizend man tegen hem optrekt? En zo niet, dan stuurt hij, als de 

ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden 

zijn. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel 

van Mij zijn. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, 

waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land 

en ook niet voor de mesthoop: men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, 

laat die horen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 10: 4 – 13 

Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die 

gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: De mens 

die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die 

uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel 

opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of: Wie zal in de afgrond 

neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? 

Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het 

geloof, dat wij prediken: Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw 

hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. 

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men 

tot zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd 

worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een 

en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want 

ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 1: 13 – 21 

Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God 

immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. 

Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt 

meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze 

zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn 

geliefde broeders! Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en 

daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw 

van omkeer. Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord 

van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen 

zouden zijn. Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om 

te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man 

brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Leg daarom af alle 

vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in 

u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 19: 23 - 26  

Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de 

Heere. Want iemand van wie de naam Demetrius was, een zilversmid, die 

zilveren tempeltjes van Artemis maakte, verschafte aan zijn vakgenoten een 

niet gering inkomen. Hij riep hen bijeen met de arbeiders die zulke dingen 

maakten, en zei: Mannen, u weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart 

ontlenen. En u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte niet alleen in 

Efeze, maar in bijna heel Asia overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de goden, 

door te zeggen dat goden die met handen gemaakt worden geen goden zijn.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen.  
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (6: 35 – 45) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 51: 4, 5 

Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ík 

ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 6: 35 – 45 

En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist 

geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar 

Ik heb u gezegd dat u Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de 

Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet 

uitwerpen. Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou 

doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft. En dit is de wil van de 

Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets 

verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van 

Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, 

eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. De Joden dan 

morden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het brood dat uit de hemel 

neergedaald is. En zij zeiden: Is Hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij 

de vader en moeder kennen? Hoe kan Hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel 

neergedaald? Jezus antwoordde dan en zei tegen hen: Mor niet onder elkaar. 

Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem 

trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Er is geschreven in de 

profeten: En zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van 

de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
  

G. Vasten Hoofdindex 
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Donderdag VAN DE 7e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Spreuken (11: 13 – 26) 
 

Een lezing uit uit het boek van Spreuken, de wijze van Salomo, zijn heilige 

zegen zij met ons, Amen. 
 

Spr 11: 13 – 26 

Wie al lasterend zijn weg gaat, openbaart geheimen, maar wie betrouwbaar van 

geest is, bedekt een zaak. Als er geen wijze raad is, komt een volk ten val, maar 

er komt verlossing door een veelheid van raadgevers. Wie borg is voor een 

vreemde, zal het beslist slecht vergaan, maar wie handslag haat, leeft veilig. Een 

bevallige vrouw houdt vast aan haar eer, zoals geweldplegers vasthouden aan 

hun rijkdom. Een goedertieren mens doet zijn eigen ziel goed, maar een 

meedogenloze stort zijn eigen vlees in het ongeluk. De goddeloze doet een 

bedrieglijk werk, maar wie gerechtigheid zaait, oogst betrouwbaar loon. Ware 

gerechtigheid is ten leven, najagen van kwaad leidt tot de dood. De verkeerden 

van hart zijn voor de HEERE een gruwel, maar de oprechten van weg zijn Hem 

welgevallig. Hand op hand: een kwaaddoener zal niet voor onschuldig 

gehouden worden, maar het nageslacht van rechtvaardigen zal ontkomen. Een 

mooie vrouw zonder inzicht is een gouden ring in een varkenssnuit. Het 

verlangen van rechtvaardigen is alleen het goede, maar de hoop van goddelozen 

is verbolgenheid. Er zijn er die mild uitdelen en nog meer ontvangen, en er zijn 

er die meer inhouden dan rechtmatig is, maar het is tot gebrek. Een zegenende 

ziel wordt verzadigd, en wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen. Het 

volk vervloekt wie hun koren onthoudt, maar zegening rust er op het hoofd van 

wie het verkoopt.  Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Jesaja (65: 8 – 16) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 65: 8 – 16 

Zo zegt de HEERE: Zoals wanneer er nog sap in een druiventros gevonden 

wordt en men zegt: Richt hem niet te gronde, want er is een zegen in, zo zal Ik 

doen ter wille van Mijn dienaren. Ik zal hen niet allen te gronde richten. Ik zal 

nageslacht uit Jakob doen voortkomen, uit Juda een erfgenaam van Mijn 

bergen; Mijn uitverkorenen zullen het in bezit nemen en daar zullen Mijn 
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dienaren wonen. Saron zal tot een schaapskooi worden en het Dal van Achor 

tot een rustplaats voor rundvee, voor Mijn volk, dat Mij gezocht heeft. Maar u 

die de HEERE verlaat, u die Mijn heilige berg vergeet, u die de tafel 

gereedmaakt voor de god Gad, u die voor de god Meni de bekers vult met 

gemengde drank, Ik zal u tellen, maar voor het zwaard. U zult allen moeten 

neerbukken ter slachting, omdat Ik geroepen heb, maar u niet geantwoord 

hebt, omdat Ik gesproken heb, maar u niet geluisterd hebt, maar gedaan hebt 

wat slecht was in Mijn ogen, en gekozen hebt voor wat Mij niet behaagt. 

Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Mijn dienaren zullen eten, maar ú zult 

hongerlijden. Zie, Mijn dienaren zullen drinken, maar ú zult dorst hebben. Zie, 

Mijn dienaren zullen verblijd zijn, maar ú zult beschaamd worden. Zie, Mijn 

dienaren zullen juichen vanwege een hart vol vreugde, maar ú zult schreeuwen 

vanwege een hart vol leed, en vanwege een gebroken geest zult u weeklagen. U 

zult uw naam voor Mijn uitverkorenen achterlaten als een vloekwoord en de 

Heere HEERE zal u doden, maar Zijn dienaren zal Hij noemen met een andere 

naam, zodat wie zich zegenen zal op aarde, zich zal zegenen in de God van de 

waarheid, en wie zweren zal op aarde, zal zweren bij de God van de waarheid. 
Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Job (42: 1 – 6) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 42: 1 – 6 

Toen antwoordde Job de HEERE en zei: Ik weet dat U alles vermag, en geen 

plan is onmogelijk voor U. Wie is hij, zegt U, die Mijn raad verbergt zonder 

kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor 

mij zijn en die ik niet weet. Luister nu, en ík zal spreken! Ik zal U ondervragen: 

maak het mij bekend! Alleen door het luisteren met het oor had ik U gehoord, 

maar nu heeft mijn oog U gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, 

op stof en as.  Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (20: 20 – 28) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 63: 2 

O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, 

mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 20: 20 – 28 

Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar Hem 

toe. Zij knielde voor Hem neer om Hem iets te vragen. Hij zei tegen haar: Wat 

wilt u? Zij zei tegen Hem: Zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de één 

aan Uw rechteren de ander aan Uw linkerhand in Uw Koninkrijk. Maar Jezus 

antwoordde en zei: U weet niet wat u vraagt; kunt u de drinkbeker drinken die 

Ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden waarmee Ik gedoopt word? Zij 

zeiden tegen Hem: Dat kunnen wij. En Hij zei tegen hen: Mijn drinkbeker zult 

u wel drinken, en met de doop waarmee Ik gedoopt word, zult u gedoopt 

worden; maar het zitten aan Mijn rechteren aan Mijn linkerhand is niet aan Mij 

om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is 

door Mijn Vader. En toen de andere tien dit hoorden, namen zij het de twee 

broers zeer kwalijk. En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei Hij: U weet 

dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren, en de groten gezag 

over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot 

wil worden, die moet uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, die moet 

uw slaaf zijn, zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te 

worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan de 

korintiërs, zijn zegen zij met ons. 
 

2Kor 4: 5 - 18  

Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als 

uw dienstknechten om Jezus' wil. Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit 

de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft 

tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van 

Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de 

allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles 

verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet 

vertwijfeld; wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet 

te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het 

lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. 

Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' 

wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is 

dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde 

Geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: Ik heb 

geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook. 

Wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door 

Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen. Want dit alles gebeurt 

ter wille van u, opdat de genade, die meer en meer is toegenomen, door de 

dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Daarom 

verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, 

toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte 

verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig 

gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op 

de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen 

die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 3: 13 – 24 

Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat wij zijn 

overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn 

broeder niet liefheeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een 

moordenaar; en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich 

heeft. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft 

gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de 

goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart 

voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve 

kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de 

daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo 

zullen wij ons hart voor Hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, 

God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen. Geliefden! Als ons hart ons 

niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook 

maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen 

en doen wat Hem welgevallig is. En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de 

Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons 

een gebod gegeven heeft. En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en 

Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, 

Die Hij ons gegeven heeft.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 25: 23 – 26: 6 

De volgende dag dan, toen Agrippa en Bernice met veel vertoon gekomen en 

het rechthuis binnengegaan waren, samen met de oversten en de mannen die 

de voornaamsten van de stad waren, werd Paulus op bevel van Festus 

voorgeleid. En Festus zei: Koning Agrippa en alle mannen die met ons aanwezig 

zijn, hier ziet u hem om wie heel de Joodse menigte mij heeft aangesproken, 
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zowel in Jeruzalem als hier, roepend dat hij niet langer behoort te leven. Ik heb 

echter begrepen dat hij niets heeft gedaan wat de dood verdient, maar omdat 

hij zichzelf ook op de verheven keizer beroepen heeft, heb ik besloten hem te 

sturen. Ik kan mijn heer niets met zekerheid over hem schrijven; daarom heb 

ik hem aan u allen voorgeleid en vooral aan u, koning Agrippa, opdat ik na 

gedaan onderzoek iets te schrijven heb. Want het lijkt mij ongerijmd een 

gevangene te sturen zonder de beschuldigingen tegen hem te kennen te geven. 

En Agrippa zei tegen Paulus: Het is u toegestaan voor uzelf te spreken. Toen 

strekte Paulus de hand uit en verdedigde zich als volgt: Ik acht mijzelf gelukkig, 

koning Agrippa, dat ik mij heden tegenover u mag verdedigen tegen alles 

waarvan ik door de Joden beschuldigd word, vooral omdat ik weet dat u kennis 

hebt van alle gewoonten en geschilpunten die er onder de Joden zijn. Daarom 

vraag ik u geduldig naar mij te luisteren. Welnu, mijn leven van mijn jeugd af 

aan, zoals dat van het begin af aan onder mijn volk in Jeruzalem geweest is, is 

bij al de Joden bekend. Zij weten van mij vanuit het verleden als zij het maar 

wilden getuigen! dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting 

binnen onze godsdienst, namelijk als Farizeeër. En nu sta ik hier en word 

geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Markus (12: 18 – 27) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 122: 1, 2 

Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen naar het huis van de 

HEERE gaan! Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem!. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 12: 18 – 27 

Er kwamen ook Sadduceeën naar Hem toe, die zeggen dat er geen opstanding 

is, en zij vroegen Hem: Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven: Als iemands 

broer sterft en een vrouw achterlaat en geen kinderen nalaat, dat dan zijn broer 
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diens vrouw tot vrouw moet nemen en voor zijn broer nageslacht verwekken. 

Nu waren er zeven broers; en de eerste nam een vrouw en liet bij zijn sterven 

geen nageslacht na. Ook de tweede nam haar en stierf, en ook deze liet geen 

nageslacht na; en de derde evenzo. En alle zeven namen haar tot vrouw en 

lieten geen nageslacht na; als laatste van allen stierf ook de vrouw. In de 

opstanding, wanneer zij opgestaan zullen zijn, van wie van hen zal zij dan de 

vrouw zijn? Want alle zeven hebben haar als vrouw gehad. En Jezus 

antwoordde hun: Dwaalt u niet daardoor, dat u de Schriften niet kent en ook 

niet de kracht van God? Want wanneer ze uit de doden opgestaan zullen zijn, 

trouwen ze niet en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar zijn ze als 

engelen in de hemelen. En wat betreft de doden, dat zij opgewekt zullen 

worden: hebt u niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in de doornstruik 

tot hem sprak: Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van 

Jakob? Hij is niet een God van doden, maar een God van levenden. U dwaalt 

dus erg.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
 

G. Vasten Hoofdindex 
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Vrijdag VAN DE 7e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Genesis (49: 33 – 50: 26) 
 

Een lezing uit Genesis van Mozes de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, 

Amen. 
 

Gen 49: 33 – 50: 26 

Toen Jakob klaar was met het geven van bevelen aan zijn zonen legde hij zijn 

voeten bij elkaar op het bed en gaf de geest; en hij werd verenigd met zijn 

voorgeslacht. Jozef liet zich op het gezicht van zijn vader vallen, huilde om hem 

en kuste hem. Jozef gebood zijn dienaren, de geneesheren, zijn vader te 

balsemen, en de geneesheren balsemden Israël. Het balsemen van hem duurde 

veertig dagen, want dat is het aantal dagen dat het balsemen duurt; en de 

Egyptenaren beweenden hem zeventig dagen. Toen de dagen van het bewenen 

van Jakob voorbij waren, sprak Jozef tot het huis van de farao: Als ik toch 

genade gevonden heb in uw ogen, spreek dan ten aanhoren van de farao: Mijn 

vader heeft mij laten zweren: Zie, ik ga sterven; in mijn graf, dat ik voor mijzelf 

in het land Kanaän uitgehouwen heb, daar moet je mij begraven. Nu dan, laat 

mij toch gaan om mijn vader te begraven; daarna zal ik terugkomen. De farao 

zei: Ga en begraaf uw vader, zoals hij u heeft laten zweren. En Jozef ging op 

weg om zijn vader te begraven, en alle dienaren van de farao, de oudsten van 

zijn huis en al de oudsten van het land Egypte gingen met hem mee; en verder 

heel het huis van Jozef, zijn broers en het huis van zijn vader. Alleen hun kleine 

kinderen, hun kleinvee en hun runderen lieten zij in de landstreek Gosen 

achter. Met hem gingen zowel wagens als ruiters mee; het was een zeer grote 

menigte. Toen ze bij de Doornendorsvloer kwamen, die zich aan de overzijde 

van de Jordaan bevindt, bedreven ze daar rouw over hem met een grote en zeer 

zware rouwklacht. Hij hield zeven dagen rouw over zijn vader. Toen de 

inwoners van dat land, de Kanaänieten, de rouw op de Doornendorsvloer 

zagen, zeiden ze: Dit is een zware rouw van de Egyptenaren! Daarom gaf men 

die plaats de naam Abel-Mizraïm; hij ligt aan de overzijde van de Jordaan. En 

zijn zonen deden met hem zoals hij hun geboden had: zijn zonen vervoerden 

hem naar het land Kanaän en begroeven hem in de grot op de akker in 

Machpela, die Abraham samen met de akker als eigen graf gekocht had van 

Efron, de Hethiet; deze grot ligt tegenover Mamre. Nadat hij zijn vader 

begraven had, keerde Jozef terug naar Egypte; hij en zijn broers, en allen die 

met hem meegetrokken waren om zijn vader te begraven. Toen de broers van 
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Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze: Als Jozef ons haat, zal hij ons 

zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben, vergelden. Daarom lieten 

zij tegen Jozef zeggen: Uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven: 

Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen: Och, vergeef toch de overtreding van uw 

broers en hun zonde, want zij hebben u kwaad gedaan. Maar nu, vergeef toch 

de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen zij 

zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor 

hem neer en zeiden: Zie, wij zullen u tot slaven zijn. Jozef zei daarop tegen hen: 

Wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, 

jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, 

om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden. Nu dan, 

wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo 

troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Jozef bleef in Egypte wonen, hij en 

het huis van zijn vader; Jozef leefde honderdtien jaar. Jozef zag van Efraïm de 

derde generatie; ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op de 

knieën van Jozef geboren. En Jozef zei tegen zijn broers: Ik ga sterven, maar 

God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken naar het land 

dat Hij gezworen heeft aan Abraham, Izak en Jakob. En Jozef liet de zonen van 

Israël zweren: God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn 

beenderen vanhier meenemen. En Jozef stierf toen hij honderdtien jaar oud 

was; ze balsemden hem en men legde hem in een kist, in Egypte.  

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Spreuken (11: 27 – 12: 22) 
 

Een lezing uit uit het boek van Spreuken, de wijze van Salomo, zijn heilige 

zegen zij met ons, Amen. 
 

Spr 11: 27 – 12: 22 

Wie het goede nastreeft, zoekt welgevallen, maar wie het kwade najaagt, die zal 

het overkomen. Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal ten val komen, maar de 

rechtvaardigen zullen groeien als loof. Wie zijn huis in het ongeluk stort, zal 

wind erven, en de dwaas zal een slaaf zijn van wie wijs is van hart. De vrucht 

van de rechtvaardige is een boom des levens, en wie zielen vangt, is wijs. Zie, 

een rechtvaardige krijgt vergelding op aarde, hoeveel te meer de goddeloze en 

de zondaar! Wie vermaning liefheeft, heeft kennis lief, maar wie bestraffing 

haat, is onverstandig. De goede verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE, 

maar een man vol listige plannen verklaart Hij schuldig. Door goddeloosheid 

kan geen mens standhouden, maar de wortel van de rechtvaardigen is 
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onwankelbaar. Een deugdelijke vrouw is de kroon van haar man, maar zij die 

hem beschaamd maakt, is als verrotting in zijn beenderen. De gedachten van 

de rechtvaardigen zijn een en al recht, de wijze raadgevingen van de goddelozen 

zijn bedrog. De woorden van de goddelozen loeren op bloed, maar de mond van 

de oprechten zal hen redden. De goddelozen worden omvergeworpen, zodat zij 

er niet meer zijn, maar het huis van de rechtvaardigen zal blijven staan. Naar 

de mate van zijn verstand wordt iemand geprezen, maar wie verkeerd van hart 

is, zal tot verachting worden. Beter af is wie zichzelf geringschat, maar een 

knecht heeft, dan wie zich groot voordoet, maar gebrek heeft aan brood. De 

rechtvaardige kent het leven van zijn vee, maar barmhartigheid van goddelozen 

is meedogenloos. Wie zijn land bewerkt, zal met brood verzadigd worden, maar 

wie leeglopers navolgt, is een mens zonder verstand. Wat de goddeloze begeert, 

is een vangnet van kwaad, maar de wortel van de rechtvaardigen brengt vrucht 

voort. In de overtreding van de lippen ligt een kwade valstrik, maar de 

rechtvaardige ontkomt aan de benauwdheid. Door de vrucht van zijn mond 

wordt iemand met goed verzadigd, en wat mensenhanden verdienen, keert bij 

hem terug. De weg van de dwaas is juist in zijn eigen ogen, maar wie naar raad 

luistert, is wijs. De toorn van de dwaas wordt dezelfde dag bekend, maar wie 

schrander is, bedekt schande. Wie waarheid voortbrengt, maakt gerechtigheid 

bekend, maar een valse getuige bedrog. Er zijn er die als met dolksteken praten, 

ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing. Een waarachtige 

lip houdt voor eeuwig stand, maar een valse tong slechts voor een ogenblik. 

Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden, maar wie vrede aanraden, hebben 

blijdschap. De rechtvaardige zal geen enkel leed overkomen, maar de 

goddelozen zullen door onheil overstelpt worden. Valse lippen zijn voor de 

HEERE een gruwel, maar wie betrouwbaar handelen, zijn Hem welgevallig. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Jesaja (66: 10 – 24) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 66: 10 – 24 

Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar, u allen die haar liefhebt. 

Wees vrolijk met haar met vreugde, u allen die over haar treurt, opdat u mag 

zuigen en verzadigd worden aan haar vertroostende borst, opdat u zich met 

volle teugen mag laven aan de overvloed van haar luister. Want zo zegt de 

HEERE: Zie, Ik doe de vrede naar haar toestromen als een rivier, en de luister 

van de heidenvolken als een alles wegspoelende beek. Dan zult u zuigen, u zult 
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op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld worden. Zoals iemands 

moeder hem troost, zo zal Ík u troosten; ja, in Jeruzalem zult u getroost 

worden! U zult het zien, uw hart zal vrolijk zijn, en uw gebeente zal groeien als 

het jonge gras. Dan zal de hand van de HEERE gekend worden door Zijn 

dienaren, maar op Zijn vijanden zal Hij toornig zijn. Want zie, de HEERE zal 

komen in vuur, en Zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind, om in 

grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn bestraffing in vlammen van vuur. 

Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE een rechtszaak voeren met 

alle vlees. Zij die door de HEERE dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn. Zij 

die zich heiligen en reinigen in de tuinen achter één in hun midden, die 

varkensvlees eten, afschuwelijk gedierte en muizen, tezamen zullen zij 

weggevaagd worden, spreekt de HEERE. Ik ken hun werken en hun gedachten! 

De tijd komt dat Ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen 

komen en Mijn heerlijkheid zien. En Ik zal een teken op hen aanbrengen: Ik zal 

uit hen die aan het gericht ontkomen zijn, boden zenden naar de heidenvolken, 

Tarsis, Pul, Lud, de boogschutters, naar Tubal, Javan, de verafgelegen 

kustlanden, die geen tijding over Mij hebben gehoord en die Mijn heerlijkheid 

niet hebben gezien. Zij zullen Mijn heerlijkheid onder de heidenvolken 

verkondigen. En zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken brengen als 

graanoffer aan de HEERE, op paarden en op wagens, met huifkarren, op 

muildieren en op snelle kamelen, naar Mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, 

zegt de HEERE, zoals de Israëlieten het graanoffer in rein vaatwerk naar het 

huis van de HEERE brengen. Ook zal Ik enigen uit hen tot priesters en Levieten 

aanstellen, zegt de HEERE. Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 

die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, 

zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. En het zal geschieden 

dat van nieuwemaan tot nieuwemaan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal 

komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE. En zij 

zullen de stad uit gaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen Mij 

in opstand zijn gekomen; want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet 

uitgeblust worden, en zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
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Job (42: 7 – 17) 
 

Een lezing uit Job de rechtvaardige, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Job 42: 7 – 17 

Nadat de HEERE deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de 

HEERE tegen Elifaz, de Temaniet, zei: Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen 

uw twee vrienden, want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar 

Job. Neem daarom zeven jonge stieren en zeven rammen voor u, en ga naar 

Mijn dienaar Job. Breng brandoffers voor u en laat Mijn dienaar Job voor u 

bidden. Want alleen zijn gebed zal Ik aannemen, zodat Ik met u niet doe naar 

uw dwaasheid; want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar 

Job. Toen gingen Elifaz, de Temaniet, en Bildad, de Suhiet en Zofar, de 

Naämathiet, heen, en deden zoals de HEERE tot hen gesproken had; en de 

HEERE nam het gebed van Job aan. En de HEERE bracht een omkeer in het 

levenslot van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. De HEERE 

vermeerderde alles wat Job bezeten had tot het dubbele toe. Al zijn broers en 

al zijn zusters en allen die hem vroeger gekend hadden, kwamen bij hem en 

gebruikten de maaltijd met hem in zijn huis. Zij betuigden hem hun medeleven 

en vertroostten hem over al het onheil dat de HEERE over hem gebracht had. 

Zij gaven hem ieder een geldstuk en een gouden ring. En de HEERE zegende 

het latere leven van Job meer dan zijn eerdere. Hij had veertienduizend 

schapen, zesduizend kamelen, duizend juk runderen en duizend ezelinnen. Hij 

kreeg zeven zonen en drie dochters. En hij gaf de eerste de naam Jemima, de 

tweede de naam Kezia, en de derde de naam Keren-Happuch. Zulke mooie 

vrouwen als de dochters van Job waren er in heel het land niet te vinden, en 

hun vader gaf hun een erfelijk bezit onder hun broers. Job leefde daarna nog 

honderdveertig jaar, en hij zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen, 

vier generaties. En Job stierf, oud en van dagen verzadigd. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (17: 20 – 37) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 98: 4, 5, 6 

Juich voor de HEERE, heel de aarde, breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing 

psalmen. Zing psalmen voor de HEERE met de harp, met de harp en met luid 

psalmgezang, met trompetten en bazuingeschal. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 17: 20 – 37 

En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God 

zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op 

waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het 

Koninkrijk van God is binnen in u. En Hij zei tegen de discipelen: Er zullen dagen 

komen dat u ernaar verlangen zult één van de dagen van de Zoon des mensen te 

zien, en u zult die niet zien. En zij zullen tegen u zeggen: Ziehier of ziedaar is Hij. 

Ga er niet heen en ga er niet achteraan. Want zoals de bliksem flitst van de ene 

plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook 

de Zoon des mensen zijn op Zijn dag. Eerst moet Hij echter veel lijden en 

verworpen worden door dit mensengeslacht. En zoals het gebeurde in de dagen 

van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij 

dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag 

waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed 

komen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, 

zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter 

waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht 

hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen 

geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in 

huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, 

moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie 

zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal 

het behouden. Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal 

aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen 

malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen 

er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 
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En zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Waar, Heere? En Hij zei tegen hen: 

Waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan de 

Timotheüs. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Tim 3: 1 – 4: 5 

En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de 

mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, 

hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 

zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaads-prekers, onmatig, wreed, 

zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers 

van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, 

maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Want tot hen 

behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die 

met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, die altijd 

leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Op de wijze waarop 

Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid 

in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, 

verwerpelijk. Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid 

zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval 

was. Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, 

levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en 

lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Ikonium en in Lystre. Wat 

heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit die alle heeft de Heere mij 

verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen 

vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot 

erger gaan: zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd 

hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en 

u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, 

door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven 

en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te 

voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt 

zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Ik bezweer u, ten overstaan van 
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God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn 

verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen 

of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. 

Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar 

dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen 

verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de 

waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. 

Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten 

volle.  De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Jakobus, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jak 5: 7 - 16 

Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de 

landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, 

totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig 

zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Zucht niet 

tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de Rechter staat 

voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het 

geduld de profeten, die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij 

prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van 

Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is 

en barmhartig. Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet: niet bij de 

hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed, maar laat 

uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt. Is iemand 

onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij 

lofzingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente 

bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam 

van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem 

weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. 

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 15: 1 – 18 

En enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders: Als u niet 

besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Toen 

er dan van de kant van Paulus en Barnabas een niet geringe tegenstand en 

woordenstrijd tegen hen ontstond, bepaalden zij dat Paulus en Barnabas en 

enkele anderen uit hen in verband met dit geschilpunt naar de apostelen en 

ouderlingen in Jeruzalem zouden gaan. Nadat zij dan door de gemeente 

uitgeleide gedaan waren, reisden zij door Fenicië en Samaria en vertelden over 

de bekering van de heidenen, en zij bezorgden al de broeders grote blijdschap. 

Toen zij in Jeruzalem gekomen waren, werden zij ontvangen door de gemeente 

en de apostelen en de ouderlingen; en zij deden verslag van alles wat God door 

hen gedaan had. Maar, zeiden zij, er zijn er enigen opgestaan onder de 

aanhangers van de sekte van de Farizeeën die gelovig zijn geworden, die zeggen 

dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te 

nemen. En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te 

bezien. En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op 

en zei tegen hen: Mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij 

uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het Evangelie 

zouden horen, en zouden geloven. En God, de Kenner van de harten, heeft 

getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan 

ons; en Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en heeft hun 

hart door het geloof gereinigd. Welnu dan, waarom verzoekt u God door een 

juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet 

hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus 

Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. En heel de menigte zweeg, 

en zij hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en 

wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En toen zij zwegen, 

antwoordde Jakobus: Mannenbroeders, luister naar mij. Simeon heeft verteld 

hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen 

een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten 

overeen, zoals geschreven staat: Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut 

van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en 

Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere 

zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt 
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de Heere, Die dit alles doet. Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid 

bekend.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (13: 31 – 35) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 98: 8, 9 

De bergen tezamen vrolijk zingen voor het aangezicht van de HEERE; want Hij 

komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en 

de volken op billijke wijze oordelen. Halleluja. 

 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 13: 31 – 35 

Op diezelfde dag kwamen er enige Farizeeën en zeiden tegen Hem: Ga weg en 

vertrek vanhier, want Herodes wil U doden. En Hij zei tegen hen: Ga heen en 

zeg die vos: Zie, Ik drijf demonen uit en verricht genezingen, vandaag en 

morgen, en op de derde dag word Ik voleindigd. Intussen moet Ik heden en 

morgen en de dag daarna reizen. Het gaat immers niet aan dat een profeet 

omkomt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en 

stenigt die naar u toe gezonden zijn, hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen 

brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar 

vleugels, maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u 

achtergelaten. Voorwaar, Ik zeg u dat u Mij niet zult zien, totdat de tijd zal 

gekomen zijn dat u zult zeggen: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de 

Heere. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

 

$$$ 
  

G. Vasten Hoofdindex 



Zaterdag van de 7E weerk v.d. grote vasten 

 

 

 

1144 

 

Zaterdag VAN DE 7e WEEK v.d. GROTE VASTEN 
 

De profetieën van de Ochtend 

Genesis (49: 1 – 28) 
 

Een lezing uit Genesis van Mozes de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, 

Amen. 
 

Gen 49: 1 – 28 

Daarop riep Jakob zijn zonen en zei: Verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend 

wat jullie in later tijd overkomen zal. Kom bijeen en luister, zonen van Jakob, 

luister naar Israël, jullie vader. Ruben, jij bent mijn eerstgeborene, mijn kracht 

en de eerste vrucht van mijn mannelijkheid, de voortreffelijkste in hoogheid en 

de voortreffelijkste in sterkte. Onstuimig als het water als je bent, zul je niet de 

voortreffelijkste zijn, want je bent het bed van je vader ingeklommen, en toen 

heb je het geschonden. Hij is mijn sponde ingeklommen! Simeon en Levi zijn 

broers, hun wapens zijn werktuigen van geweld. Laat mijn ziel niet in hun 

geheim overleg komen, en mijn eer niet aan hun bijeenkomst deelnemen; want 

in hun woede hebben zij mannen doodgeslagen; en in hun moedwil hebben zij 

runderen de pezen doorgesneden. Vervloekt zij hun woede, want die is hevig, 

en hun verbolgenheid, want die is hard. Ik zal hen verdelen over Jakob en hen 

verspreiden in Israël. Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven! Je hand zal 

rusten op de nek van je vijanden; voor jou zullen de zonen van je vader zich 

neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp; van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. 

Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin; wie zal 

hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de 

heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken 

gehoorzamen. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn 

ezelin aan de edelste wijnstok; hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in 

druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de 

melk. Zebulon zal aan de zeekust wonen, ja, hij zal wonen aan de kust, bij de 

schepen, en zijn zijde zal naar Sidon gericht zijn. Issaschar is een ezel met 

sterke beenderen, die tussen twee lasten ligt. Toen hij de rust zag dat die goed 

was, en het land dat het lieflijk was, boog hij zijn schouders om te dragen en 

verrichtte hij slaafse herendienst. Dan zal over zijn volk rechtspreken, als een 

van de stammen van Israël. Dan zal een slang zijn op de weg, een adder op het 

pad, die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterovervalt. Op 

Uw zaligheid wacht ik, HEERE! Gad: een bende zal hem aanvallen, maar híj zal 

hen op de hielen zitten. Aser: zijn brood zal overvloedig zijn, en hij zal 
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koninklijke lekkernijen leveren. Naftali is een losgelaten hinde; hij laat schone 

woorden horen. Jozef is een jonge vruchtbare boom, een jonge vruchtbare 

boom bij een bron. Elk van zijn takken loopt over de muur. Boogschutters 

hebben hem verbitterd, beschoten en hem gehaat, maar zijn boog bleef 

gespannen; zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de 

Machtige van Jakob, vandaar dat Hij de Herder is, de rots van Israël door de 

God van je vader, Die je zal helpen, en door de Almachtige, Die je zal zegenen 

met zegeningen uit de hemel van boven, met zegeningen uit de watervloed, die 

beneden ligt, met zegeningen van borsten en baarmoeder. De zegeningen van 

je vader gaan de zegeningen van mijn vaderen te boven, tot aan de 

begerenswaardigheid van de eeuwige heuvels. Zij zullen zijn op het hoofd van 

Jozef, ja, op de schedel van de gewijde onder zijn broers. Benjamin is een 

verscheurende wolf; 's morgens verslindt hij zijn prooi, en 's avonds deelt hij 

buit uit. Dit waren al de stammen van Israël: twaalf. En dit was wat hun vader 

tot hen sprak toen hij hen zegende. Hij zegende hen, elk met een eigen zegen. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Jesaja (40: 9 – 31) 
 

Een lezing uit Jesaja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Jes 40: 9 – 31 

Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap; verhef 

uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. 

Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda: Zie, uw God! Zie, 

de Heere HEERE! Met kracht zal Hij komen, en Zijn arm zal heersen. Zie, Zijn 

loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit. Als een herder zal 

Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in 

Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. Wie heeft de wateren 

met de holte van zijn hand opgemeten, of van de hemel met een span de maat 

genomen, of het stof van de aarde met een maatbeker gevat, of de bergen 

gewogen in een waag, of de heuvels op een weegschaal? Wie heeft de Geest van 

de HEERE gepeild en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen? Met wie 

heeft Hij beraadslaagd dat hij Hem inzicht zou geven, Hem het pad van het 

recht zou leren, Hem kennis bij zou brengen of Hem de weg van veel verstand 

zou doen kennen? Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een 

emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, Hij heft de eilanden op als fijn stof. 

De Libanon is niet genoeg om te branden, zijn dieren zijn niet genoeg voor het 

brandoffer. Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem 
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beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Met wie zou u God willen 

vergelijken, of welke vergelijking zou u op Hem willen toepassen? De vakman 

giet het beeld, de edelsmid overtrekt het met goud en smeedt er zilveren 

kettingen voor. Wie te arm is voor een hefoffer, kiest een stuk hout dat niet kan 

verrotten. Hij zoekt een kundig vakman voor zich uit om een beeld te 

vervaardigen dat niet wankelt. Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf 

het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de 

aarde? Hij is het Die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners 

als sprinkhanen zijn. Hij is het Die de hemel uitspant als een dunne doek en 

uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het Die vorsten maakt tot niets, 

rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ja, zij zijn niet geplant, ja, zij zijn niet 

gezaaid, ja, hun afgehouwen stronk wortelt niet in de aarde. Ook als Hij op hen 

zal blazen, zullen zij verdorren, en een storm neemt hen weg als stoppels. Met 

wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige. Sla 

uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het 

Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door Zijn 

grote vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één. Waarom zegt u 

dan, Jakob, en spreekt u, Israël: Mijn weg is voor de HEERE verborgen en mijn 

recht gaat aan mijn God voorbij? Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De 

eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe 

en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de 

vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. 

Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker 

struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij 

zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat 

worden, zij zullen lopen en niet moe worden. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 
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Zefanja (3: 14 – 20) 
 

Een lezing uit Sefanja de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Zef 3: 14 – 20 

Zing vrolijk, dochter van Sion! Juich, Israël! Wees blij en spring op van vreugde 

met heel uw hart, dochter van Jeruzalem! De HEERE heeft uw oordelen 

weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd. De Koning van Israël, de 

HEERE, is in uw midden: u zult geen kwaad meer zien. Op die dag zal tegen 

Jeruzalem gezegd worden: Wees niet bevreesd, Sion! Verlies de moed niet. De 

HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over 

u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u 

verblijden met gejuich. Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst zal Ik 

verzamelen, zij zijn uit u; de smaad drukt als een last op hen. Zie, in die tijd ga 

Ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank gaat, 

bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hen maken tot lof en tot een naam in heel 

het land waar zij beschaamd waren. In die tijd zal Ik u hierheen brengen, 

namelijk in de tijd dat Ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, Ik zal u maken tot een 

naam en tot lof onder alle volken van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen een 

omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de HEERE. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Zacharia (9: 9 – 15) 
 

Een lezing uit Zacharia de Profeet, zijn heilige zegen zij met ons, Amen. 
 

Zac 9: 9 – 15 

Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw 

Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op 

een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit 

Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal 

weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn 

heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden 

der aarde. Wat u aangaat, vanwege het bloed van uw verbond heb Ik uw 

gevangenen vrijgelaten uit de put waar geen water in is. Keer terug naar de 

burcht, u, gevangenen die hoop hebt! Ook heden verkondig Ik: Ik zal u dubbel 

vergoeden, als Ik Mij Juda zal hebben gespannen, en Ik Efraïm op de boog zal 

hebben gelegd, en Ik uw zonen, Sion, zal hebben opgezet tegen uw zonen, 

Griekenland, en Ik u gemaakt zal hebben als het zwaard van een held. De 
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HEERE zal boven hen verschijnen: als een bliksem zal Zijn pijl uitschieten. De 

Heere HEERE zal op de bazuin blazen, en Hij zal optrekken in zuiderstormen. 

De HEERE van de legermachten zal hen beschermen. 

Eer aan de Heilige Drieëenheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (18: 35 - 43) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 30: 4, 12 

HEERE, U hebt mijn ziel uit het graf opgehaald; U hebt mij in het leven 

behouden. U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een reidans, U hebt 

mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 18: 35 - 43 

Het gebeurde nu toen Hij dicht bij Jericho kwam, dat een zekere blinde aan de 

weg zat te bedelen. En toen hij de menigte voorbij hoorde gaan, vroeg hij wat 

er aan de hand was. En zij vertelden hem dat Jezus de Nazarener voorbijging. 

En hij riep en zei: Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij! En zij die vooraan 

liepen, bestraften hem, opdat hij zou zwijgen. Hij echter riep des te meer: Zoon 

van David, ontferm u over mij! Jezus nu bleef staan en beval dat men hem naar 

Hem toe zou brengen en toen hij dichtbij gekomen was, vroeg Hij hem: Wat 

wilt u dat Ik voor u doen zal? En hij zei: Heere, dat ik ziende mag worden. En 

Jezus zei tegen hem: Word ziende. Uw geloof heeft u behouden. En 

onmiddellijk werd hij ziende, en hij volgde Hem, terwijl hij God verheerlijkte. 

En al het volk gaf God de eer.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe. 

Zijn zegen, zij met ons. 
 

1Kor 2: 1 – 8  

En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met 

voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te 

verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan 

Jezus Christus, en Die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en 

veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende 

woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, 

opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van 

God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een 

wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die 

tenietgedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God, als een 

geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen 

voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; een wijsheid die niemand van de 

leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, 

zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 1: 25 - 2: 6 

Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat 

onder u verkondigd is. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, 

afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar 

de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u 

tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, en kom naar Hem toe 

als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God 

uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot 

een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te 

brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de 
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Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie 

in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 27: 38 – 28: 10 

En toen zij allen met voedsel verzadigd waren, maakten zij het schip lichter 

door het koren in zee te werpen. En toen het dag werd, herkenden zij het land 

niet, maar zij merkten dat er een inham was met een strand. Het leek hun 

raadzaam het schip, als zij konden, daarop te laten lopen. En nadat zij de ankers 

losgemaakt hadden, gaven zij die prijs aan de zee, terwijl zij meteen de touwen 

van de roeren losmaakten; en na het razeil gehesen te hebben, hielden zij vóór 

de wind op het strand aan. Maar zij kwamen terecht op een plaats waar aan 

weerskanten zee was, en lieten het schip daarop lopen; het voorschip bleef 

onbeweeglijk vastzitten, maar het achterschip brak door het geweld van de 

golven. Het voornemen van de soldaten was de gevangenen te doden, opdat 

niemand door weg te zwemmen zou ontsnappen. Maar de hoofdman, die 

Paulus wilde behouden, belette hun dat voornemen en gaf bevel dat zij die 

konden zwemmen, eerst van boord moesten springen en aan land moesten 

gaan; en daarna de anderen, of op planken, of op enkele stukken van het schip. 

En zo gebeurde het dat zij allen behouden aan land kwamen. En toen zij 

ontkomen waren, kwamen zij te weten dat het eiland Malta heette. En de 

inlandse bevolking bewees ons buitengewone menslievendheid, want zij staken 

een vuur aan en haalden ons er allen bij, vanwege de regen die was gaan vallen, 

en vanwege de koude. En toen Paulus een bos takken bijeengeraapt en op het 

vuur gelegd had, kwam er door de hitte een adder uit en die beet zich vast in 

zijn hand. En toen de inlandse bevolking het beest aan zijn hand zag hangen, 

zeiden zij tegen elkaar: Deze man is vast en zeker een moordenaar, die de 

wraakgodin niet wilde laten leven nadat hij uit de zee ontkomen was. Hij 

schudde het beest echter af in het vuur en leed geen enkel kwaad. En zij 

verwachtten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. Maar toen zij, 

na lang gewacht te hebben, zagen dat er niets ongewoons met hem gebeurde, 

veranderden zij van gedachten en zeiden dat hij een god was. En hier, op 
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ongeveer dezelfde plaats, had de voornaamste van het eiland, van wie de naam 

Publius was, een landgoed. Hij ontving ons en bood ons vriendelijk drie dagen 

onderdak. En het gebeurde dat de vader van Publius, door koorts en buikloop 

bevangen, op bed lag. Paulus ging naar hem toe, en nadat hij gebeden had, 

legde hij hem de handen op en maakte hem gezond. Toen dit nu gebeurd was, 

kwamen ook de anderen op het eiland die ziekten hadden, naar hem toe en zij 

werden genezen. Ook vereerden zij ons met veel eerbewijzen, en toen wij weg 

zouden varen, verschaften zij ons wat nodig was.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (11: 1 – 45) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 129: 8, 2 

De zegen van de HEERE zij met u, wij zegenen u in de Naam van de HEERE. 

Zij hebben mij dikwijls benauwd, vanaf mijn jeugd; toch hebben zij mij niet 

over wonnen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 11: 1 – 45 

En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar 

zuster Martha. (Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en Zijn 

voeten afgedroogd heeft met haar haren; haar broer Lazarus was ziek.) Zijn 

zusters dan stuurden Hem de boodschap: Heere, zie, hij die U liefhebt, is ziek. 

En toen Jezus dat hoorde, zei Hij: Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er 

met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor 

verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen 

Hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef Hij nog twee dagen in de plaats waar 

Hij was. Daarna zei Hij tegen de discipelen: Laten wij weer naar Judea gaan. 

De discipelen zeiden tegen Hem: Rabbi, de Joden hebben U onlangs nog 

geprobeerd te stenigen, en gaat U daar weer heen? Jezus antwoordde: Zijn er 

niet twaalf uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat 
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hij het licht van deze wereld ziet, maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich, 

omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak Hij, en daarna zei Hij tegen hen: 

Lazarus, onze vriend, slaapt, maar Ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op 

te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, zal hij gezond 

worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat Hij 

over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus 

is gestorven. En Ik ben blij voor u dat Ik daar niet was, opdat u gelooft; maar 

laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei 

tegen zijn medediscipelen: Laten ook wij gaan om met Hem te sterven. Toen 

Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf lag. (Bethanië nu 

lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer vijftien stadiën daarvandaan.) En velen van 

de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun 

broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet, maar 

Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest 

was, zou mijn broer niet gestorven zijn, maar ook nu weet ik dat God U alles 

wat U van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer 

opstaan. Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding 

op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie 

in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij 

gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen Hem: Ja, 

Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, Die in de wereld 

komen zou. En na dit gezegd te hebben ging zij weg en riep Maria, haar zuster, 

onopgemerkt en zei: De Meester is er en Hij roept u. Zodra die dat hoorde, 

stond zij snel op en ging naar Hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp 

gekomen, maar was op de plaats waar Martha Hem tegemoetgekomen was. 

Toen dan de Joden, die met haar in het huis waren en haar troostten, zagen dat 

Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden: Zij gaat 

naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was, en 

Hem zag, viel zij aan Zijn voeten en zei tegen Hem: Heere, als U hier geweest 

was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook 

de Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd Hij heftig in de geest 

bewogen en raakte innerlijk in beroering. En Hij zei: Waar hebt u hem gelegd? 

Zij zeiden tegen Hem: Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan 

zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had! En sommigen van hen zeiden: Kon Hij Die de 

ogen van de blinde geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? 

Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in Zichzelf, kwam bij het graf. Het was een 

grot, en er was een steen op gelegd. Jezus zei: Neem de steen weg. Martha, de 

zuster van de gestorvene, zei tegen Hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier 

al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u 
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gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de 

gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, Ik dank U dat U 

Mij verhoord hebt. En Ik wist dat U Mij altijd verhoort, maar ter wille van de 

menigte die om Mij heen staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij geloven dat U Mij 

gezonden hebt. En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: 

Lazarus, kom naar buiten! En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan 

handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een 

zweetdoek. Jezus zei tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan 

van de Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus 

gedaan had, geloofden in Hem. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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MAANDAG VAN DE 1e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Johannes (20: 19 – 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 96: 10  

Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal 

niet wankelen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 20: 19 – 23 

Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats 

waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam 

Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! En nadat Hij 

dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan 

verblijdden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: 

Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit 

gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als u 

iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, 

blijven ze hem toegerekend.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 
Ochtend Wierookgebed 

Lukas (24:1 - 12) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 97: 1, 2 

De HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen en vele kustlanden zich 

verblijden. wolken en donkerheid zijn rondom Hem, gerechtigheid en recht 

zijn het fundament van Zijn troon. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 24:1 - 12 

En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het 

graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en 

sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het 

graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de 

Heere Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee 

mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd 

werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom 

zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. 

Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De Zoon 

des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en 

gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich Zijn 

woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles 

aan de elf discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, 

Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, en de anderen die bij hen waren, 

die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat en zij 

geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij 

zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en 

verwonderde zich over wat er gebeurd was.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan 

Thessalonicenzen, zijn zegen zij met ons. 
 

1The 4: 13 – 5: 11 

Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die 

ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop 

hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God 

op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want 

dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen 

overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen 

voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een 
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aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die 

in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die 

overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een 

ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 

Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Maar wat de tijden en de gelegenheden 

betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf 

heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer 

zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun 

overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist 

niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als 

een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de 

dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, 

evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij 

die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar 

laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van 

geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons 

niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze 

Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, 

hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom, en 

bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen, zij 

met ons. 
 

1Pet 2: 11 - 25 

Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de 

vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel 

onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van 

kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God 

verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Onderwerp u 

dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning, als 

hoogste machthebber, hetzij aan de stadhouders, als mensen die door hem 

gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die 

goeddoen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het 

onverstand van de dwaze mensen de mond snoert; als vrije mensen, maar niet 

alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als 
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dienstknechten van God. Houd iedereen in ere; heb al uw broeders lief; vrees 

God; eer de koning. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, 

niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. 

Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die 

hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het 

geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als 

u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade 

bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden 

heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; 

Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; 

Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet 

dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze 

zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden 

dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. 

Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en 

Opziener van uw zielen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijf t in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 3: 1 - 20 

Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het 

gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, 

werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de 

Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel 

binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de 

tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. 

En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: Kijk ons aan! En 

hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te 

ontvangen. Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat 

geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! En 

hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden 

zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond, 

en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het 
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volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene was die voor een 

liefdegave bij de Schone Poort van de tempel gezeten had; en zij werden vervuld 

met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de 

kreupele, die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk 

bij hen samen in de zuilengang die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, 

en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische 

mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo 

doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben 

bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Izak en Jakob, de 

God van onze vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Die u hebt 

overgeleverd. U hebt Hem verloochend vóór Pilatus, toen die oordeelde dat 

men Hem zou loslaten. U echter hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend 

en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden, maar de Vorst van 

het leven hebt u gedood, Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij 

getuigen zijn. En Zijn Naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt 

door het geloof in Zijn Naam. En het geloof dat er is door Hem, heeft hem in 

aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, 

broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders, maar 

God heeft op die manier vervuld wat Hij bij monde van al Zijn profeten 

aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en 

bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking 

zullen komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal 

zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Lukas (24: 13 - 35) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 104: 24, 31 

Hoe groot zijn Uw werken, HEERE, U hebt alles met wijsheid gemaakt. De 

heerlijkheid van de HEERE zij voor eeuwig, laat de HEERE Zich verblijden in 

Zijn werken. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 24: 13 - 35 

En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadiën 

van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaüs was. En zij 

spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, 

terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf bij 

hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, 

zodat zij Hem niet herkenden. En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor 

gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd 

uit? En de één, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen Hem: 

Bent U als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat U niet weet welke dingen 

daar in deze dagen gebeurd zijn? En Hij zei tegen hen: Welke dan? En zij zeiden 

tegen Hem: De dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, Die een Profeet 

was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk; en hoe onze 

overpriesters en leiders Hem overgeleverd hebben om Hem ter dood te 

veroordelen, en Hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat Hij het was Die 

Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze 

dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die 

vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen 

zij Zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning 

van engelen gezien hadden, die zeiden dat Hij leeft. En sommigen van hen die 

bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen 

gezegd hadden, maar Hem zagen zij niet. En Hij zei tegen hen: O 

onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten 

gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid 

ingaan? En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de 
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Schriften over Hem geschreven was. En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze 

naartoe gingen en Hij deed alsof Hij verder zou gaan. En zij drongen er bij Hem 

op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. 

En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen Hij met 

hen aan tafel aanlag, dat Hij het brood nam en het zegende. En toen Hij het 

gebroken had, gaf Hij het aan hen. En hun ogen werden geopend, en zij 

herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar: 

Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor 

ons de Schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden 

terug naar Jeruzalem, en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren, 

bijeen. Die zeiden: De Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. 

En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was, en hoe Hij door hen herkend 

was bij het breken van het brood.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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DinsDAG VAN DE 1e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Johannes (6:15 - 22) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 92: 5, 6 

Want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden; ik zal vrolijk zingen over de 

werken van Uw handen. HEERE, hoe groot zijn Uw werken, zeer diep zijn Uw 

gedachten. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 6: 15 - 22 

Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden 

nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij 

Zelf alleen. En toen het avond werd, daalden Zijn discipelen af naar de zee. En 

toen zij in het schip gegaan waren, staken zij de zee over naar Kapernaüm. En 

het was al donker geworden en Jezus was nog niet naar hen toe gekomen. En 

de zee werd onstuimig, want er waaide een harde wind. En toen zij ongeveer 

vijfentwintig of dertig stadiën geroeid hadden, zagen zij Jezus op de zee lopen 

en dicht bij het schip komen, en zij werden bevreesd. Maar Hij zei tegen hen: 

Ik ben het, wees niet bevreesd. Zij wilden Hem dan in het schip nemen, en 

meteen bereikte het schip het land waar zij naartoe voeren. De volgende dag 

zag de menigte, die aan de overkant van de zee stond, dat daar geen ander 

scheepje was dan dat ene waar Zijn discipelen in gegaan waren, en dat Jezus 

met Zijn discipelen niet in het scheepje gegaan was, maar dat Zijn discipelen 

alleen weggevaren waren.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (28: 16 - 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 105: 1 - 3 

Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de 

volken. Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem, spreek aandachtig van al Zijn 

wonderen. Beroem u in Zijn heilige Naam. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 28: 16 - 20 

En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen 

ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen 

twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven 

alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen 

dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun 

lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de 

dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 5: 6 - 21  

Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor 

goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een 

rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de 

goede mens te sterven. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat 

Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan 

zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden 
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worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend 

zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden 

door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen 

ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening 

ontvangen hebben. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is 

gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is 

gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam, was er 

wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. 

Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet 

gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is 

van Hem Die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zoals met de 

overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel 

meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene 

mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet 

zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten 

gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele 

overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de 

dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de 

genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren 

door de Ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de schuld 

gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één 

rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. 

Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars 

aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen 

als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij opdat 

de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de 

genade meer dan overvloedig geweest, opdat, evenals de zonde geregeerd heeft 

tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige 

leven, door Jezus Christus, onze Heere. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 4: 1 - 11 

Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich 

wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden 

met het dienen van de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het 

vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te 

leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil 

van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, 

begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke 

afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde 

uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap 

moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te 

oordelen. Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij 

wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar 

God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen 

en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want 

de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, 

zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die 

ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als 

iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand 

dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles 

verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht 

toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.  Bemint de wereld niet, noch de 

dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. 

Doch wie de wil van God doet blijft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 10: 34 - 43 

En Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat God niet 

iemand om de persoon aanneemt; maar in ieder volk is degene die Hem vreest 

en gerechtigheid doet, Hem welgevallig. Dit is het woord dat Hij gezonden heeft 

tot de Israëlieten, waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus Christus; Deze is 
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de Heere van allen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea 

na de doop die Johannes gepredikt heeft: hoe God Jezus van Nazareth gezalfd 

heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, 

terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want 

God was met Hem. En wij zijn getuigen van alles wat Hij gedaan heeft, zowel 

in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben Hem gedood door Hem aan een 

hout te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag en Hij heeft gegeven 

dat Hij zou verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door 

God tevoren verkozen waren, aan ons namelijk, die met Hem gegeten en 

gedronken hebben, nadat Hij uit de doden opgestaan was. En Hij heeft ons 

bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is Die door God 

aangesteld is tot een Rechter over levenden en doden. Van Hem getuigen al de 

profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door 

Zijn Naam. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Markus (16: 9 - 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 105:3 - 5 

Laat het hart van wie de HEERE zoeken, zich verblijden. Vraag naar de HEERE 

en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend. Denk aan Zijn wonderen, die 

Hij gedaan heeft, aan Zijn tekenen en de oordelen van Zijn mond. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 16: 9 - 20  

En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, 

verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen 

uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij Hem geweest 

waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat Hij leefde en door haar 

gezien was, geloofden zij het niet. En daarna is Hij in een andere gedaante 

geopenbaard aan twee van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. 
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Ook zij gingen het aan de anderen berichten; maar zij geloofden ook hen niet. 

Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun 

hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem 

gezien hadden nadat Hij opgewekt was. En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel 

de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en 

gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal 

verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen 

volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij 

spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, 

zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij 

zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, 

opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God, maar 

zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde 

het Woord door de tekenen die erop volgden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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WoensDAG VAN DE 1e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (9: 15 - 17) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 30: 6 - 8 

Overnacht 's avonds het geween, 's morgens is er gejuich. Ík zei wel in mijn 

zorgeloze rust: Ik zal voor eeuwig niet wankelen. Want, HEERE, door Uw 

goedgunstigheid had U mijn berg vast doen staan. Maar toen U Uw aangezicht 

verborg, werd ik door schrik overmand. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 9: 15 - 17 

Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de 

Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen 

weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten. Ook zet niemand een lap niet-

gekrompen stof op een oud bovenkleed, want de daarop genaaide lap scheurt 

van het bovenkleed af, en er ontstaat een ergere scheur. Ook doet men geen 

nieuwe wijn in oude leren zakken; anders barsten de zakken, en de wijn stroomt 

eruit, en de zakken gaan verloren; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe 

zakken, en beide blijven behouden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

  



Woensdag van de 1E week v.d. 50 dagen 

 

 

 

1171 

Ochtend Wierookgebed 

Johannes (1: 9 - 14) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 105: 43, 45 

Zo leidde Hij Zijn volk uit met vreugde, Zijn uitverkorenen met gejuich. opdat 

zij zich aan Zijn verordeningen zouden houden en Zijn wetten in acht zouden 

nemen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 1: 9 - 14 

Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij 

was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem 

niet gekend. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet 

aangenomen. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht 

gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die 

niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar 

uit God geboren zijn. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons 

gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de 

Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 15: 50 - 58 

Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet 

kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, 

ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen 

allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de 

laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als 
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onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd 

worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en 

dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit 

vergankelijke zich met onverg-ankelijkheid bekleed zal hebben, en dit 

sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord 

geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, 

waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood 

is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de 

overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde 

broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van 

de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 1: 10 - 21 

Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de 

genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke 

en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren 

getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid 

daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in 

de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd 

hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin 

de engelen begerig zijn zich te verdiepen. Omgord daarom de lendenen van uw 

verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt 

in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet 

gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid 

waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in 

heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben 

heilig. En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar 

ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van 

uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, 

zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de 

vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een 

smetteloos en onbevlekt Lam. Hij is wel van tevoren gekend, vóór de 

grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van 
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u. Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem 

heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 4: 1 - 13 

En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de 

tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd, omdat zij het volk 

onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij 

sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want 

het was al avond. En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, 

en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend. En het gebeurde de volgende 

dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem 

bijeenkwamen, ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander 

en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen in het 

midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam 

hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: 

Leiders van het volk en oudsten van Israël! Wanneer wij vandaag ondervraagd 

worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond 

geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat 

door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar 

Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor 

u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die 

de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de 

hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten 

worden. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en 

merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij 

zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (2: 12 - 25) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 116: 1, 2 

Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. 

Wie zal de machtige daden van de HEERE verwoorden, al Zijn lof verkondigen? 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 2: 12 - 25 

Daarna ging Hij naar Kapernaüm, Hij, Zijn moeder, Zijn broers en Zijn 

discipelen; en zij bleven daar niet veel dagen. En het Pascha van de Joden was 

nabij en Jezus ging naar Jeruzalem. En Hij trof in de tempel mensen aan die 

runderen, schapen en duiven verkochten, en de geldwisselaars die daar zaten. 

En nadat Hij een gesel van touwen gemaakt had, dreef Hij ze allen de tempel 

uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp Hij op 

de grond en de tafels keerde Hij om. En Hij zei tegen hen die de duiven 

verkochten: Neem deze dingen vanhier weg, maak niet het huis van Mijn Vader 

tot een huis van koophandel. En Zijn discipelen herinnerden zich dat er 

geschreven is: De ijver voor Uw huis heeft mij verslonden. Toen antwoordden 

de Joden en zeiden tegen Hem: Welk teken laat U ons zien dat U het recht hebt 

deze dingen te doen? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af 

en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen. De Joden zeiden dan: Zesenveertig 

jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen? 

Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam. Toen Hij dan uit de doden was 

opgewekt, herinnerden Zijn discipelen zich dat Hij dit tegen hen gezegd had en 

geloofden zij de Schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En toen Hij in 

Jeruzalem was op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in Zijn Naam, 

toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed. Maar Jezus Zelf vertrouwde Zichzelf 

aan hen niet toe, omdat Hij hen allen kende, en omdat Hij het niet nodig had 

dat iemand van de mens getuigde, want Hij wist Zelf wat in de mens was. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

$$$ 
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DondeDAG VAN DE 1e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (2: 3 - 13) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 97: 8, 9 

Sion heeft het gehoord en zich verblijd, de dochters van Juda hebben zich 

verheugd vanwege Uw oordelen, HEERE. Want U, HEERE, bent de 

Allerhoogste over de hele aarde, U bent zeer hoog verheven boven alle goden. 
Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 2: 3 - 13 

Er kwamen ook enigen naar Hem toe die een verlamde brachten, door vier 

mannen gedragen. En omdat zij niet bij Hem konden komen vanwege de 

menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar Hij was; en 

nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de ligmat waarop de 

verlamde lag, neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: 

Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enigen van de 

schriftgeleerden, en die overlegden in hun hart: Waarom spreekt Deze op die 

manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En Jezus, 

Die meteen in Zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen 

hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker, tegen 

de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem 

uw ligmat op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen 

macht heeft op de aarde zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg 

u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op, en 

nadat hij de ligmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, 

zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Wij 

hebben nog nooit zoiets gezien! En Hij vertrok weer naar de zee; en heel de 

menigte kwam naar Hem toe, en Hij onderwees hen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (9: 28 - 36) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 106: 4, 5 

Denk aan mij, HEERE, naar het welbehagen in Uw volk; zie naar mij om met 

Uw heil, zodat ik het goede van Uw uitverkorenen mag zien, mij mag verblijden 

met de blijdschap van Uw volk, mij mag beroemen met Uw eigendom. 
Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 9: 28 - 36 

Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden dat Hij Petrus en Johannes 

en Jakobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl 

Hij bad, dat de aanblik van Zijn gezicht veranderd werd en Zijn kleding 

blinkend wit werd. En zie, twee mannen spraken met Hem; het waren Mozes 

en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over Zijn heengaan, dat Hij 

zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen 

door slaap. Toen ze wakker geworden waren, zagen zij Zijn heerlijkheid en de 

twee mannen die bij Hem stonden. En het gebeurde, toen zij bij Hem vandaan 

zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn. 

Laten wij drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een; hij 

wist echter niet wat hij zei. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk, en die 

overschaduwde hen. Zij werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. En er kwam 

een stem uit de wolk, die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem! En 

toen de stem geklonken had, bevond Jezus Zich daar alleen. En zij zwegen en 

vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Efeze, zijn 

zegen zij met ons. 
 

1Efe 1: 15 – 2: 3 

Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, 

en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in 

mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de 

Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in 

het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten 

wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van 

Zijn erfenis in de heiligen, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn 

kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van 

Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden 

opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle 

overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, 

niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En Hij heeft alle dingen 

aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven 

aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen 

vervult. Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de 

overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, 

overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de 

aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de 

kinderen van de ongehoorzaamheid. onder wie ook wij allen voorheen 

verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de 

gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de 

anderen.  De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 3: 8 - 15 

Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees 

barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, 

maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen 

zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn 

tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die 

moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die 

najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren 

zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die 

kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het 

goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u 

zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring 

brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot 

verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met 

zachtmoedigheid en eerbied.  Bemint de wereld niet, noch de dingen die in 

de wereld zijn. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil 

van God doet blijft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 4: 13 - 22 

Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat 

zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en 

herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat 

zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen 

inbrengen. En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden 

zij met elkaar, en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er 

een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in 

Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het 

niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging 

gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken. En na 

hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken 
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of te onderwijzen in de Naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes 

antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, 

meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken 

over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en 

omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille 

van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was. Want 

de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (7: 11 - 17) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 106: 48 

Geloofd zij de HEERE, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid; laat 

heel het volk zeggen: Amen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Lc 7: 11 - 17 

En het gebeurde op de volgende dag dat Hij naar een stad ging die Naïn heette, 

en veel van Zijn discipelen en een grote menigte gingen met Hem mee. Toen 

Hij nu de poort van de stad naderde, ziedaar, er werd een dode uitgedragen. 

Hij was de enige zoon van zijn moeder, en zij was weduwe, en een grote menigte 

uit de stad was bij haar. En toen de Heere haar zag, was Hij innerlijk met 

ontferming bewogen over haar, en zei Hij tegen haar: Huil niet. En Hij ging 

naar de baar toe en raakte die aan (de dragers nu stonden stil) en Hij zei: 

Jongeman, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zitten en begon te 

spreken. En Hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen allen aan en zij 

verheerlijkten God en zeiden: Een groot Profeet is onder ons opgestaan; en: 

God heeft naar Zijn volk omgezien. En het gerucht over Hem ging rond in heel 

Judea en in heel de omgeving. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

$$$ 50 Dagen Hoofdindex 
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VrijDAG VAN DE 1e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (4: 38 - 42) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 12: 5, 6 

Wie is heer over ons? Om de verwoesting van de ellendigen en het gekerm van 

de armen zal Ik nu opstaan, zegt de HEERE; Ik zal in veiligheid brengen wie hij 

weg wil blazen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 4: 38 - 42 

Nadat Jezus opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging Hij naar het 

huis van Simon. De schoonmoeder van Simon had hoge koorts en ze vroegen 

Hem om hulp voor haar. En Hij boog Zich over haar heen en bestrafte de koorts 

en die verliet haar. Zij stond onmiddellijk op en diende hen. Toen de zon 

onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, 

deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. 

Ook gingen er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden: U bent de 

Christus, de Zoon van God! Maar Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te 

spreken, omdat zij wisten dat Hij de Christus was. Toen het dag geworden was, 

ging Hij naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats. De menigten 

zochten Hem en kwamen bij Hem en probeerden Hem tegen te houden, opdat 

Hij niet van hen weg zou gaan. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (20: 27 - 39) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 106: 47 

Verlos ons, HEERE, onze God, breng ons bijeen vanuit de heidenvolken, opdat 

wij Uw heilige Naam loven en ons beroemen in Uw lof. Halleluja.  
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 20: 27 - 39 

En sommigen van de Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, 

kwamen naar Hem toe, en vroegen Hem en zeiden: Meester, Mozes heeft ons 

geschreven: Als iemands broer die een vrouw heeft, sterft en deze sterft 

kinderloos, laat dan zijn broer de vrouw nemen en nageslacht voor zijn broer 

verwekken. Er waren nu zeven broers. En de eerste nam een vrouw en stierf 

kinderloos. Toen nam de tweede de vrouw en ook hij stierf kinderloos. Ook de 

derde nam haar en evenzo alle zeven. Zij lieten geen van allen kinderen na en 

zijn gestorven. En ten slotte stierf na allen ook de vrouw. In de opstanding nu, 

van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want die zeven hebben haar tot 

vrouw gehad. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: De kinderen van deze 

wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven, maar zij die het waard geacht 

zijn die toekomstige wereld te verkrijgen, en de opstanding uit de doden, zullen 

niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. Want zij kunnen niet 

meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God, 

omdat zij kinderen van de opstanding zijn. En dat de doden opgewekt zullen 

worden, heeft ook Mozes duidelijk te kennen gegeven bij de doornstruik, toen 

hij de Heere de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob 

noemde. God nu is niet een God van de doden, maar van de levenden, want 

voor Hem leven zij allen. En sommigen van de schriftgeleerden antwoordden 

en zeiden: Meester, dat hebt U goed gezegd.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 13: 10 - 21 

Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd 

zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde 

door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen 

buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen 

bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar Hem 

uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen 

blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door Hem 

een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam 

belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan 

zulke offers heeft God een welgevallen. Gehoorzaam uw voorgangers en wees 

hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten 

afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft 

immers voor u geen nut. Bid voor ons, want wij zijn ervan overtuigd dat wij een 

goed geweten hebben, omdat wij in alle dingen goed willen wandelen. En ik 

roep u er te meer toe op dit te doen, opdat ik des te eerder aan u zal worden 

teruggegeven. De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, 

onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het 

bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil 

te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. 

Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 1: 25 - 2: 10 

Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat 

onder u verkondigd is. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, 

afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar 

de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u 

tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, en kom naar Hem toe 

als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God 

uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot 

een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te 

brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de 

Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie 

in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is Hij 

kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers 

verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots 

en een struikelblok; voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door 

ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een 

uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat 

God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van 

Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die 

voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, 

maar nu in ontferming aangenomen bent. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 13: 34 - 42 

En dat Hij Hem uit de doden heeft doen opstaan om niet meer tot ontbinding 

terug te keren, heeft Hij zó gezegd: Ik zal u de weldaden van David geven, die 

betrouwbaar zijn; daarom zegt hij ook in een andere psalm: U zult Uw Heilige 

niet overgeven om ontbinding te zien. Immers, David is ontslapen nadat hij in 
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zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had, en hij is bij zijn vaderen 

gelegd en heeft wel ontbinding gezien; maar Hij Die God opgewekt heeft, heeft 

geen ontbinding gezien. Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door 

Hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt en dat ieder die gelooft, 

door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes 

niet gerechtvaardigd kon worden. Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd 

is in de profeten: Zie, verachters, verwonder u en verdwijn, want Ik verricht een 

werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. En 

toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop 

aan dat op de volgende sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden 

worden. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Markus (16: 2 - 8) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 107: 1, 2 

Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. 

Laten zo spreken wie de HEERE verlost heeft, die Hij verlost heeft uit de hand 

van de tegenstanders. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 16: 2 - 8 

En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon 

opging. En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van 

het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, 

want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de 

rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren 

ontdaan. Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de 

Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar 

ze Hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat 

Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft. En 
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zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving 

en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij 

waren bevreesd.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
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ZaterDAG VAN DE 1e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Johannes (6: 54 - 58) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 119: 10, 11 

Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. Ik heb 

Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 6: 54 - 58 

Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen 

opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is 

de ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in 

hem. Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo 

zal ook wie Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood dat uit de hemel 

neergedaald is; niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven 

zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Johannes (20: 19 – 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 77: 3 

Zocht ik de Heere, mijn hand was 's nachts uitgestrekt en verslapte niet, mijn 

ziel weigerde getroost te worden. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 20: 19 – 23 

Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats 

waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam 

Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! En nadat Hij 

dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan 

verblijdden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: 

Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit 

gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als u 

iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, 

blijven ze hem toegerekend.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de 

Kolossenzen zijn zegen zij met ons. 
 

Kol 1: 12 - 23 

Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te 

hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit 

de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn 

liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving 

van de zonden. Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van 

heel de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de 

hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, 

heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem 

geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door 

Hem. En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die 

het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou 

zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, 

en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te 

maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de 

aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En Hij heeft u, die voorheen 

vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook 

verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos 
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en onberispelijk voor Zich te plaatsen, als u tenminste in het geloof blijft, 

gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat 

u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, 

waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 1: 1 - 7 

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met 

onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het 

Woord des levens want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en 

wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan 

ons is geopenbaard wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat 

ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met 

de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, 

opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van Hem 

gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het 

geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben 

en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. 

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij 

gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt 

ons van alle zonde. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 4: 19 - 31 

Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het 

juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen 

niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij 
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dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, 

lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over 

wat er gebeurd was. Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, 

was ouder dan veertig jaar. En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun 

eigen mensen en berichtten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen 

gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun 

stem tot God en zeiden: Heere! U bent de God Die de hemel en de aarde en de 

zee gemaakt hebt, en alle dingen die erin zijn, en Die bij monde van David, Uw 

knecht, gezegd hebt: Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken 

wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten 

spannen samen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde. Want, in waarheid, 

tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus 

samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te 

doen wat Uw hand en Uw raadbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren 

zou. Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten 

met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt 

tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig 

Kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, 

bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het 

Woord van God met vrijmoedigheid. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Lukas (9: 28 - 35) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de Psalmen en liederen van David de Profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 119: 73 

Uw handen hebben mij gemaakt en bereid; geef mij inzicht, zodat ik Uw 

geboden leer. Halleluja.  
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
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Luk 9: 28 - 35 

Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden dat Hij Petrus en Johannes 

en Jakobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl 

Hij bad, dat de aanblik van Zijn gezicht veranderd werd en Zijn kleding 

blinkend wit werd. En zie, twee mannen spraken met Hem; het waren Mozes 

en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over Zijn heengaan, dat Hij 

zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen 

door slaap. Toen ze wakker geworden waren, zagen zij Zijn heerlijkheid en de 

twee mannen die bij Hem stonden. En het gebeurde, toen zij bij Hem vandaan 

zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn. 

Laten wij drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een; hij 

wist echter niet wat hij zei. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk, en die 

overschaduwde hen. Zij werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. En er kwam 

een stem uit de wolk, die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem! 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
 

 

$$$ 
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MAANDAG VAN DE 2e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (14: 23 - 33) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 27: 13, 14 

Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het 

land van de levenden. Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk 

maken; ja, wacht op de HEERE. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 14: 23 - 33 

En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in 

afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen. Het 

schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze 

hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, 

lopend over de zee. En toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen, raakten 

zij in verwarring en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van angst. 

Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben het; wees 

niet bevreesd. Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij 

dan bevel over het water naar U toe te komen. Hij zei: Kom! En Petrus klom uit 

het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke 

wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red 

mij! Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: 

Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen 

waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen Hem aanbidden 

en zeiden: Werkelijk, U bent de Zoon van God! 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (8: 23 - 27) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 112: 4, 6, 7 

Voor de oprechten gaat het licht op in de duisternis. Hij is genadig en barmhartig 

en rechtvaardig. De rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven. Hij zal voor 

geen kwaad gerucht vrezen. Halleluja.  
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan wie 

alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 8: 23 - 27 

En toen Hij aan boord van het schip gegaan was, volgden Zijn discipelen Hem. 

En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de 

golven bedekt werd; maar Hij sliep. En Zijn discipelen kwamen bij Hem, 

wekten Hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan! En Hij zei tegen hen: 

Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de 

winden en de zee, en er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich 

en zeiden: Wat voor Iemand is Dit, dat zelfs de winden en de zee Hem 

gehoorzaam zijn?  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 1: 1 - 4 

Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, 

afgezonderd tot het Evangelie van God, dat Hij tevoren beloofd had door Zijn 

profeten, in de heilige Schriften, ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees 

betreft geboren is uit het geslacht van David. Wat de Geest van heiliging betreft, 

is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de 

doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen.  



Maandag van de 2E week v.d. 50 dagen 

 

 

 

1192 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 1: 1 - 6 

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met 

onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het 

Woord des levens want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en 

wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan 

ons is geopenbaard wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat 

ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met 

de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, 

opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van Hem 

gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het 

geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben 

en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 4: 1 - 4 

En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de 

tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd, omdat zij het volk 

onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij 

sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want 

het was al avond. En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, 

en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (3: 31 - 36) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 70: 6 

U bent mijn Hulp en mijn Bevrijder. HEERE, wacht niet langer, ik ben ellendig 

en arm; o God, kom spoedig tot mij. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 3: 31 - 36 

Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en 

spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. En wat Hij gezien 

en gehoord heeft, dat getuigt Hij, en Zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie 

Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God 

waarachtig is. Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, 

want God geeft Hem de Geest zonder maat. De Vader heeft de Zoon lief en heeft 

alle dingen in Zijn hand gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, 

maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van 

God blijft op hem.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
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DinsDAG VAN DE 2e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (17: 19 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 9: 20 

Sta op, HEERE, laat de sterveling zich niet sterk maken; laat de heidenvolken 

voor Uw aangezicht geoordeeld worden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 17: 19 - 23 

Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren: Waarom 

konden wij hem niet uitdrijven? Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, 

want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen 

deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou 

voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. 

Toen zij in Galilea verbleven, zei Jezus tegen hen: De Zoon des mensen zal 

overgeleverd worden in de handen van mensen. En zij zullen Hem doden, maar 

op de derde dag zal Hij opgewekt worden. En zij werden erg bedroefd. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (9: 27 - 31) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 7: 7, 9 

Sta op, HEERE, in Uw toorn, verhef U tegen de verbolgenheid van wie mij 

benauwen. Doe mij recht, HEERE, want ik ben rechtvaardig en oprechtheid is 

bij mij. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 9: 27 - 31 

En toen Jezus vandaar verderging, volgden Hem twee blinden, die riepen: Zoon 

van David, ontferm U over ons! Toen Hij in huis gekomen was, kwamen de 

blinden naar Hem toe. En Jezus zei tegen hen: Gelooft u dat Ik dat kan doen? 

Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere. Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: Het zal 

u gaan naar uw geloof. En hun ogen werden geopend. En Jezus vermaande hen 

streng en zei: Kijk uit, niemand mag het te weten komen! Maar zij gingen weg 

en maakten Hem bekend in heel dat gebied. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 1: 7 - 10 

Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen: genade zij 

u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Allereerst nu 

dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele 

wereld wordt verkondigd. Want God, Die ik in mijn geest dien in het Evangelie 

van Zijn Zoon, is mijn Getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds 

weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijk, door de wil van God eens een 

goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 1: 6 - 10 

Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de 

duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het 

licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en 

het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij 

zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet 

in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de 

zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen 

dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord 

niet in ons. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 4: 5 - 7 

En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en 

schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen, ook Annas, de hogepriester, en 

Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht 

behoorden. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door 

welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (5: 22 – 24) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 7: 7 - 9 

Sta op, HEERE, ontwaak ter wille van mij; U hebt het recht ingesteld. De 

gemeenschap van volken zal U omringen, neem dan weer plaats hoog boven 

hen. De HEERE zal over de volken rechtspreken. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 5: 22 - 24 

Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon 

gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet 

eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 

u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft 

eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan 

in het leven.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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WoensDAG VAN DE 2e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (9: 36 - 38) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 41: 3 

De HEERE zal hem bewaren en hem in het leven behouden; hij zal op aarde 

gelukkig gemaakt worden. Geef hem niet over aan het verlangen van zijn 

vijanden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 9: 36 - 38 

Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, 

omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. 

Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig 

arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst 

uitzendt.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (9: 32 - 35) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 63: 2, 3 

O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, 

Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, Uw macht en Uw heerlijkheid gezien. 

Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 9: 32 - 35 

Toen dezen weggingen, zie, men bracht iemand bij Hem die niet kon spreken 

en door een demon bezeten was. En toen de demon uitgedreven was, sprak hij 

die niet had kunnen spreken. En de menigte verwonderde zich en zei: Er is nog 

nooit zoiets in Israël gezien! Maar de Farizeeën zeiden: Hij drijft de demonen 

uit door de aanvoerder van de demonen. En Jezus trok rond in al de steden en 

dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van 

het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 1: 11 - 13  

Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te 

laten delen, waardoor u versterkt zou worden, dat is te zeggen, om in uw 

midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van 

u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik 

dikwijls het voornemen had naar u toe te komen om ook onder u enige vrucht 

te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter 

verhinderd. De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 2: 1 - 6 

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als 

iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus 

Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet 

alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En hierdoor 

weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. 

Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en 

in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is 

werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in 

Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij 

gewandeld heeft. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 4: 8 - 12 

Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk 

en oudsten van Israël! Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de 

weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het 

dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van 

Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden 

opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus 

is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen 

geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen 

andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.  
Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen.  
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (5: 31 - 37) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 9: 2, 3 

Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertellen. In 

U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen, ik zal voor Uw Naam 

psalmen zingen, o Allerhoogste! Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 5: 31 - 37 

Als Ik van Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis niet waar. Er is een Ander Die van 

Mij getuigt, en Ik weet dat het getuigenis dat Hij van Mij getuigt waar is. U hebt 

mensen naar Johannes gestuurd, en hij heeft van de waarheid getuigd. Ik grijp 

echter niet naar het getuigenis van een mens, maar dit zeg Ik opdat u behouden 

wordt. Hij was de brandende en lichtgevende lamp, en u hebt u voor een korte 

tijd in zijn licht willen verheugen. Maar Ik heb een getuigenis dat groter is dan 

dat van Johannes, want de werken die de Vader Mij gegeven heeft om die te 

volbrengen, juist die werken die Ik doe, getuigen van Mij dat de Vader Mij 

gezonden heeft. En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij 

getuigd. U hebt Zijn stem nooit gehoord, en ook Zijn gedaante niet gezien. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 
 

$$$ 
 

 

50 Dagen Hoofdindex 



Donderdag van de 2E week v.d. 50 dagen 

 

 

 

1212 

DonderDAG VAN DE 2e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (11: 11 - 15) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 90: 14 

Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid, dan zullen wij juichen en 

verblijd zijn, tijdens al onze dagen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 11: 11 - 15 

Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand 

opgestaan die groter is dan Johannes de Doper; maar wie de minste is in het 

Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. En van de dagen van Johannes de 

Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en 

geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes 

toe geprofeteerd. En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou. Wie 

oren heeft om te horen, laat hij horen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (11: 2 - 6) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 5: 4, 5 

's Morgens hoort U mijn stem, HEERE; 's morgens leg ik mijn gebed voor U 

neer en zie ik naar U uit. Want U bent geen God Die vreugde vindt in 

goddeloosheid, de kwaaddoener zal bij U niet verblijven. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 11: 2 - 6 

Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, 

stuurde hij twee van zijn discipelen, en zei tegen Hem: Bent U het Die komen 

zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga 

heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet: blinden worden ziende en 

kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; 

doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd; en 

zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 1: 16 - 17 

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht 

van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de 

Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot 

geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 2: 7 - 10 

Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het 

begin hebt gehad; dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt 

gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in Hem en in u, want 

de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het 
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licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder 

liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 4: 13 - 18 

Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat 

zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en 

herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat 

zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen 

inbrengen. En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden 

zij met elkaar, en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er 

een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in 

Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het 

niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging 

gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken. En na 

hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken 

of te onderwijzen in de Naam van Jezus. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (5: 39 - 47) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 
Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 8: 5, 6 

wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar 

hem omziet? En hem met eer en glorie gekroond. Halleluja. 
  



Donderdag van de 2E week v.d. 50 dagen 

 

 

 

1215 

 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 5: 39 - 47 

U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en 

die zijn het die van Mij getuigen. En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u 

leven hebt. Eer van mensen neem Ik niet aan, maar Ik ken u: u bezit zelf de 

liefde van God niet. Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt 

Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Hoe 

kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet 

zoekt? Denk niet dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, 

op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; 

want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe 

zult u Mijn woorden geloven? 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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VrijDAG VAN DE 2e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (17: 14 - 18) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 16: 9 

Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam 

veilig wonen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 17: 14 - 18 

En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij Hem, die voor 

Hem op de knieën viel en zei: Heere, ontferm U over mijn zoon, want hij is 

maanziek en heeft veel te lijden, want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in 

het water. En ik heb hem bij Uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet 

genezen. Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en ontaard geslacht, hoelang 

zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem hier bij Mij. En 

Jezus bestrafte hem, en de demon ging van hem uit; en het kind was vanaf dat 

moment genezen. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (16: 21 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 16: 10, 11 

Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige 

ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van 

blijdschap is bij Uw aangezicht. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 16: 21 - 23 

Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem 

moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de 

overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de 

derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam Hem apart en begon Hem te 

bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren! 

Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent 

een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van 

de mensen.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 1: 19 - 21 

Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun 

immers geopenbaard. Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden 

sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk 

én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen 

zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of 

gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig 

hart is verduisterd.  De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 2: 11 - 14 

Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en 

weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Ik 

schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn 
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Naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik 

schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, 

kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem 

kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u 

sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons. 
 

Hnd 4: 19 - 21 

Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het 

juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen 

niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij 

dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, 

lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over 

wat er gebeurd was. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (6: 54 - 58) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 9: 11, 12 

Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, HEERE, niet hebt verlaten wie 

U zoeken. Zing psalmen voor de HEERE, Die te Sion woont, verkondig onder 

de volken Zijn daden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen.  



Vrijdag van de 2E week v.d. 50 dagen 

 

 

 

1219 

Joh 6: 54 - 58 

Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen 

opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is 

de ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in 

hem. Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo 

zal ook wie Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood dat uit de hemel 

neergedaald is; niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven 

zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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ZaterDAG VAN DE 2e WEEK v.d. 50 dagen  
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (18: 35 - 43) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 42: 9, 12 

Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden; 's nachts zal Zijn 

lied bij mij zijn. Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen 

verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 18: 35 - 43 

Het gebeurde nu toen Hij dicht bij Jericho kwam, dat een zekere blinde aan de 

weg zat te bedelen. En toen hij de menigte voorbij hoorde gaan, vroeg hij wat 

er aan de hand was. En zij vertelden hem dat Jezus de Nazarener voorbijging. 

En hij riep en zei: Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij! En zij die vooraan 

liepen, bestraften hem, opdat hij zou zwijgen. Hij echter riep des te meer: Zoon 

van David, ontferm u over mij! Jezus nu bleef staan en beval dat men hem naar 

Hem toe zou brengen en toen hij dichtbij gekomen was, vroeg Hij hem: Wat 

wilt u dat Ik voor u doen zal? En hij zei: Heere, dat ik ziende mag worden. En 

Jezus zei tegen hem: Word ziende. Uw geloof heeft u behouden. En 

onmiddellijk werd hij ziende, en hij volgde Hem, terwijl hij God verheerlijkte. 

En al het volk gaf God de eer, toen het dat zag.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (5: 37 - 47) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 111: 1, 2 

Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, in de kring van de oprechten en in 

hun gemeenschap. De werken van de HEERE zijn groot, zij worden onderzocht 

door allen die er vreugde in vinden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 5: 37 - 47 

En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. U hebt 

Zijn stem nooit gehoord, en ook Zijn gedaante niet gezien. En Zijn woord hebt 

u niet blijvend in u, omdat u Hem niet gelooft Die Hij gezonden heeft. U 

onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die 

zijn het die van Mij getuigen. En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven 

hebt. Eer van mensen neem Ik niet aan, maar Ik ken u: u bezit zelf de liefde van 

God niet. Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet 

aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Hoe kunt u 

geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt? 

Denk niet dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie 

u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want 

hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u 

Mijn woorden geloven? 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Paulus aan de 

Timotheüs, zijn zegen zij met ons.  
 

2Tim 2: 8 - 15 

Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het 

nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie. Daarvoor lijd ik 

verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het Woord van 

God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, 

opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige 

heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven 

zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem 

regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. Als wij 

ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. Breng deze 

dingen voortdurend in herinnering en bezweer hun, ten overstaan van de 

Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren, die nergens toe dient dan tot de 

ondergang van de hoorders. Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, 

als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de 

waarheid recht snijdt. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 2: 21 - 25 

Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent, 

en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij 

die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de 

Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Laat wat u 

vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin 

gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de 

belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen.  
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 9: 31 - 35 

De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden 

opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door 

de Heilige Geest en namen in aantal toe. En het gebeurde dat Petrus, toen hij 

overal rondreisde, ook bij de heiligen kwam die in Lydda woonden. En daar 

vond hij een man van wie de naam Eneas was, die al acht jaar op bed lag en 

verlamd was. En Petrus zei tegen hem: Eneas, Jezus Christus maakt u gezond; 

sta op en maak voor uzelf uw bed op! En hij stond meteen op. En allen die in 

Lydda en Sarona woonden, zagen hem en bekeerden zich tot de Heere. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (6: 1 - 14) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 107: 20, 22 

Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen. Laten 

zij lofoffers brengen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 6: 1 - 14 

Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van 

Tiberias. En een grote menigte volgde Hem, omdat zij Zijn tekenen zagen, die 

Hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met Zijn 

discipelen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de 

ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar Hem toe kwam, zei Hij tegen 

Filippus: Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? 

(Maar dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want Hij wist Zelf wat Hij zou 
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gaan doen.) Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen brood is 

voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een 

van Zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen Hem: Hier 

is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft, maar wat betekenen 

die voor zovelen? En Jezus zei: Laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras 

op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in getal. En 

Jezus nam de broden, en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan de 

discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten; op dezelfde manier werden 

ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd waren, zei Hij 

tegen Zijn discipelen: Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets 

verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden twaalf manden met stukken van 

de vijf gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Toen 

de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had, gezien hadden, zeiden zij: Híj 

is werkelijk de Profeet, Die in de wereld komen zou. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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MaanDAG VAN DE 3e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (18: 1 - 5) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 96: 5, 6 

Maar de HEERE heeft de hemel gemaakt. Majesteit en glorie zijn voor Zijn 

aangezicht, macht en luister in Zijn heiligdom. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen.  
 

Mat 18: 1 - 5 

Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Wie is toch de 

belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij Zich en 

zette dat in hun midden. En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet 

verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist 

niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de 

belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in Mijn 

Naam, die ontvangt Mij. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (17:10 - 13) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 19: 2, 3 

De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. 

Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 17:10 - 13 

En Zijn discipelen vroegen Hem: Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat 

Elia eerst moet komen? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst 

komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, en ze hebben 

hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden; zo zal 

ook de Zoon des mensen door hen lijden. Toen begrepen de discipelen dat Hij 

tot hen over Johannes de Doper gesproken had.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 2: 4 - 7 

Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en 

geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt? 

Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u 

voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het 

rechtvaardig oordeel van God, Die ieder vergelden zal naar zijn werken, 

namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en 

onvergankelijkheid zoeken: het eeuwige leven. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 2: 15 - 17 

Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld 

liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de 

begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, 

is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar 

begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd: 4: 23 - 27 

En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichtten 

alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij 

dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: 

Heere! U bent de God Die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt, en alle 

dingen die erin zijn, en Die bij monde van David, Uw knecht, gezegd hebt: 

Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? 

De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen 

de Heere en tegen Zijn Gezalfde. Want, in waarheid, tegen Uw heilig Kind 

Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de 

heidenen en de volken van Israël bijeengekomen.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (7: 39 - 42) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 7: 2, 18 

HEERE, mijn God, tot U neem ik de toevlucht, verlos mij. Ik zal de HEERE 

loven om Zijn gerechtigheid, en voor de Naam van de HEERE, de Allerhoogste, 

psalmen zingen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 7: 39 - 42 

En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; 

want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. 

Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden: Híj is werkelijk de 

Profeet. Anderen zeiden: Híj is de Christus. En weer anderen zeiden: De 

Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de Schrift niet dat de Christus komt 

uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem, waar David was?  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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DinsDAG VAN DE 3e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (18: 6 - 7) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 57: 7 

Zij hebben een net gereedgemaakt voor mijn voeten, mijn ziel werd 

neergebogen; zij hebben een kuil voor mij gegraven, maar zij zijn er zelf 

middenin gevallen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 18: 6 – 7 

Maar wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter 

voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in 

de diepte van de zee gezonken was. Wee de wereld vanwege al haar 

struikelblokken, want het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen; maar 

wee die mens door wie zo'n struikelblok er komt! 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (17: 20 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 57: 2, 6 

Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot U de 

toevlucht genomen; verhef U boven de hemel, o God; Uw eer zij over de hele 

aarde. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 17: 20 – 23 

Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een 

geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van 

hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit 

soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Toen zij in Galilea verbleven, zei 

Jezus tegen hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen 

van mensen. En zij zullen Hem doden, maar op de derde dag zal Hij opgewekt 

worden. En zij werden erg bedroefd. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 2: 8 -13 

Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar 

gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden 

worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder 

mens die het kwade teweegbrengt, eerst over de Jood, en ook over de Griek, 

maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de 

Jood, en ook over de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Want 

zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en 

zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. 

Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de 

daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

  



Dinsdag van de 3E week v.d. 50 dagen 

 

 

 

1221 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 2: 18 - 23 

Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan 

komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het 

laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; 

want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar 

het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Maar u hebt de zalving 

van de Heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid 

niet kent, maar omdat u die kent, en omdat er geen leugen uit de waarheid is. 

Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is 

de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent, 

heeft ook de Vader niet.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 4: 27 - 31 

Want, in waarheid, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn 

Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël 

bijeengekomen, om alles te doen wat Uw hand en Uw raadbesluit van tevoren 

bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen 

en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, 

doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren 

door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de 

plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de 

Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (8: 12 - 16) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 7: 11, 12 

Mijn schild is bij God, Die de oprechten van hart verlost. God is een 

rechtvaardige Rechter, een God Die iedere dag toornt. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 8: 12 - 16 

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij 

volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven 

hebben. De Farizeeën dan zeiden tegen Hem: U getuigt van Uzelf, Uw 

getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hoewel Ik van 

Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis waar, want Ik weet waar Ik vandaan gekomen 

ben en waar Ik heen ga, maar u weet niet waar Ik vandaan kom en waar Ik heen 

ga. U oordeelt naar het vlees, Ik oordeel niemand. En als Ik al oordeel, Mijn 

oordeel is waar, want Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader, Die Mij gezonden 

heeft.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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WoenDAG VAN DE 3e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (20: 29 - 34) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 44: 24, 27 

Word wakker! Waarom zou U slapen, Heere? Ontwaak! Verstoot ons niet voor 

altijd. Sta op, ons te hulp, verlos ons omwille van Uw goedertierenheid. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 20: 29 - 34 

En toen zij Jericho uit gingen, volgde een grote menigte Hem. En zie, twee 

blinden, die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden dat Jezus voorbijging: 

Heere, Zoon van David, ontferm U over ons! De menigte bestrafte hen, opdat 

zij zouden zwijgen; maar zij riepen des te meer: Ontferm U over ons, Heere, 

Zoon van David! En Jezus stond stil, riep hen en zei: Wat wilt u dat Ik voor u 

doen zal? Zij zeiden tegen Hem: Heere, dat onze ogen geopend worden. En 

Jezus, Die innerlijk met ontferming bewogen was, raakte hun ogen aan; en 

meteen werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (20: 17 - 19) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 57: 9, 10, 11 

Ik zal de dageraad doen ontwaken. Ik zal U loven onder de volken, Heere; ik zal 

voor U psalmen zingen onder de natiën. Want Uw goedertierenheid is groot. 

Halleluja.  
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 20: 17 - 19 

En toen Jezus naar Jeruzalem ging, nam Hij de twaalf discipelen onderweg 

apart bij Zich en zei tegen hen: Zie, wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon des 

mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden, en 

zij zullen Hem ter dood veroordelen; en zij zullen Hem aan de heidenen 

overleveren om Hem te bespotten en te geselen en te kruisigen; maar op de 

derde dag zal Hij opgewekt worden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 2: 14 – 16 

Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet 

zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het 

werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, 

en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Zo 

zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal 

oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn Evangelie.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 2: 21 – 25 

Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent, 

en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij 

die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de 

Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Laat wat u 
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vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin 

gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de 

belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 4:32 – 35 

En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een van ziel; en 

niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij 

gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van 

de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen. Want 

er was ook niemand onder hen die gebrek leed; want allen die landerijen of 

huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en 

legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld naar 

dat men nodig had. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (8: 23 - 26) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 18: 47, 50 

De HEERE leeft, en geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God van mijn heil! 

Daarom zal ik U, HEERE, loven onder de heidenvolken, voor Uw Naam zal ik 

psalmen zingen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 8: 23 - 26 

En Hij zei tegen hen: U bent van beneden, Ik ben van boven; u bent van deze 

wereld, Ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden 

zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven. 

Zij zeiden dan tegen Hem: Wie bent U? En Jezus zei tegen hen: Wat Ik u vanaf 

het begin al zeg. Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen, maar Die Mij 

gezonden heeft, is waarachtig, en wat Ik van Hem gehoord heb, spreek Ik tot 

de wereld.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
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DonderDAG VAN DE 3e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (13: 53 - 58) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 101: 1, 2, 4 

Ik zal zingen van goedertierenheid en recht, voor U zal ik psalmen zingen, 

HEERE. Ik zal verstandig handelen, op de volmaakte weg, de kwaaddoener zal 

ik niet kennen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie: alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 13: 53 - 58 

En toen Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, gebeurde het dat Hij vandaar 

vertrok. En Hij kwam in Zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, 

zodat zij versteld stonden en zeiden: Waar heeft Deze die wijsheid en krachten 

vandaan? Is Dit niet de Zoon van de timmerman? En heet Zijn moeder niet 

Maria, en Zijn broers Jakobus en Joses, en Simon en Judas? En Zijn zusters, 

zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft Deze dan dit alles vandaan? En zij 

namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zei tegen hen: Een profeet is niet 

ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en in zijn huis. En Hij deed daar niet veel 

krachten vanwege hun ongeloof.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (22: 34 - 40) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 101: 8 

Elke morgen zal ik alle goddelozen in het land ombrengen, door allen die 

onrecht bedrijven, uit de stad van de HEERE uit te roeien. Halleluja.  
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 22: 34 - 40 

Toen de Farizeeën gehoord hadden dat Hij de Sadduceeën de mond gesnoerd 

had, kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te 

verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U 

zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met 

heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan 

gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt 

heel de Wet, en de Profeten.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 2: 17 - 20 

Zie, u wordt Jood genoemd. U steunt op de wet en roemt in God, en kent Zijn 

wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. En 

u bent van uzelf overtuigd dat u een gids voor de blinden bent, een licht voor 

hen die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leermeester 

van jonge kinderen, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en van de 

waarheid hebt.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 2: 26 – 3: 1 

Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En 

wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt 

het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst 
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met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en 

zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven. En nu, lieve kinderen, 

blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal 

worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst. Als u 

weet dat Hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, 

uit Hem geboren is. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: 

dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, 

omdat zij Hem niet kent. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in  

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 5: 1 - 6 

En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn 

vrouw Saffira een eigendom, en hield een deel van de opbrengst achter, ook 

met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat 

aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan 

uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel 

achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht 

gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de 

opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw 

hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen 

Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond 

grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden 

hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (8: 28 - 30) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 33: 20, 21 

Onze ziel verwacht de HEERE, Hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is 

in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 8: 28 - 30 

Jezus dan zei tegen hen: Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, 

zult u inzien dat Ik het ben, en dat Ik vanuit Mijzelf niets doe, maar dat Ik die 

dingen spreek zoals Mijn Vader Mij heeft onderwezen. En Die Mij gezonden 

heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat 

Hem welgevallig is. Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
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VrijDAG VAN DE 3e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (11: 20 - 24) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 146: 7, 8 

De HEERE maakt de gevangenen los, de HEERE richt de gebogenen op, de 

HEERE opent de ogen van de blinden, de HEERE heeft de rechtvaardigen lief. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 11: 20 - 24 

Toen begon Hij de steden waarin de meeste krachten door Hem verricht waren, 

te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden: Wee u, Chorazin, wee u, 

Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u 

plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben. 

Maar Ik zeg u: Het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van 

het oordeel dan voor u. En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, 

u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren 

gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag 

gebleven zijn. Maar Ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal 

zijn op de dag van het oordeel dan voor u.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Mattheüs (22: 41 - 46) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 146: 1, 2, 5 

Mijn ziel, loof de HEERE. Ik zal de HEERE loven in mijn leven. Welzalig is hij 

die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de 

HEERE, zijn God. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 22: 41 - 46 

Toen de Farizeeën bijeenwaren, vroeg Jezus hun: Wat denkt u over de 

Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tegen Hem: Davids Zoon. Hij zei tegen 

hen: Hoe kan David Hem dan, in de Geest, zijn Heere noemen, als hij zegt: De 

Heere heeft gezegd tegen Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw 

vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten? Als David Hem dan 

zijn Heere noemt, hoe kan Hij dan zijn Zoon zijn? En niemand kon Hem een 

woord antwoorden, en ook durfde niemand Hem vanaf die dag meer iets te 

vragen. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 2: 25 - 29 

Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder 

van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Als dan 

een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn 

onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? En zal hij die 

overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet 

oordelen, die mét de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de 

wet bent? Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is 
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besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar híj is Jood die 

het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, 

niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 3: 2 - 3 

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij 

zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk 

zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op 

Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 5: 5 - 11 

Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond 

grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden 

hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na 

verloop van ongeveer drie uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te 

weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden 

het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar: 

Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te 

verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de 

deur en zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer 

en gaf de geest. En toen de jongemannen binnengekomen waren, troffen zij 

haar dood aan, en zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. 

En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen.  
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (8: 31 - 39) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 86: 12, 10 

Heere, mijn God, ik zal U loven met heel mijn hart, ik zal Uw Naam voor eeuwig 

eren. Want U bent groot en doet wonderen, U bent God, U alleen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 8: 31 - 39 

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, 

bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid 

zal u vrijmaken. Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn 

nooit slaaf van iemand geweest; hoe kunt U dan zeggen: U zult vrij worden? 

Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, 

is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft 

er eeuwig. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet 

dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert Mij te doden, omdat Mijn 

woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; 

u doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tegen 

Hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: Als u Abrahams kinderen 

was, zou u de werken van Abraham doen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 
 

 

$$$ 
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ZaterDAG VAN DE 3e WEEK v.d. 50 dagen  
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Mattheüs (15: 29 - 31) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Mattheüs. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 32: 8 

Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mat 15: 29 - 31 

En Jezus vertrok vandaar en kwam bij de zee van Galilea; en Hij klom de berg 

op en ging daar zitten. En er kwam een grote menigte naar Hem toe en zij 

hadden kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden bij 

zich, en vele anderen. En zij legden ze voor de voeten van Jezus en Hij genas 

hen, zodat de menigte zich verwonderde, toen zij zagen dat zij die niet hadden 

kunnen spreken, konden spreken, de verlamden gezond waren, de kreupelen 

konden lopen en de blinden konden zien; en zij verheerlijkten de God van 

Israël.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Johannes (7: 10 - 13) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 106: 1, 2 

Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. 

Wie zal de machtige daden van de HEERE verwoorden. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 7: 10 - 13 

Maar toen Zijn broers naar het feest gegaan waren, toen ging Hij ook Zelf naar 

het feest, niet openlijk, maar als in het verborgen. De Joden dan zochten Hem 

op het feest en zeiden: Waar is Hij? En er was veel gemompel over Hem onder 

de menigten. Sommigen zeiden: Hij is goed; en anderen zeiden: Nee, maar Hij 

misleidt de menigte. Toch sprak niemand openlijk over Hem, uit vrees voor de 

Joden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Galaten, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Gal 3: 5 - 11 

Hij dan Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de 

werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? Zoals Abraham God 

geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij 

die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de Schrift, die voorzag dat 

God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan 

Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom 

worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. 

Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat 

immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven 

staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand 

gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het 

geloof leven.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen.  
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 3: 2 - 11 

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij 

zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk 

zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op 

Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is. Ieder die de zonde doet, doet ook de 

wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat Hij 

geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet. 

Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien 

en heeft Hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de 

rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is. Wie de zonde 

doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon 

van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder 

die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij 

kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van 

God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid 

niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft. Want 

dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten 

liefhebben.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 5: 12 - 20 

En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen 

onder het volk; en zij waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van 

Salomo. En van de anderen durfde niemand zich daar bij hen aan te sluiten, 

maar het volk had grote achting voor hen. En er werden er steeds meer 

toegevoegd die in de Heere geloofden, menigten van zowel mannen als 

vrouwen, zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op 

bedden en ligmatten legden, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar 
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zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de 

steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken 

en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen. 

Maar de hogepriester stond op, en allen die bij hem waren (dit was de sekte van 

de Sadduceeën) en zij werden vervuld met afgunst. En zij sloegen hun handen 

aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. Maar een engel 

van de Heere opende 's nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar 

buiten en zei: Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van 

dit leven. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (6: 47 - 56) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 20: 6, 7 

Moge de HEERE al uw verlangens vervullen. Nu weet ik dat de HEERE Zijn 

gezalfde verlost! Hij zal hem verhoren uit Zijn heilige hemel, met machtige 

daden van heil door Zijn rechterhand. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 6: 47 - 56 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het 

Brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij 

zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens 

daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel 

neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het 

brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de 

wereld. De Joden dan redetwistten met elkaar en zeiden: Hoe kan Hij ons Zijn 

vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als 

u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u 

geen leven in uzelf. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, 

en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is het ware 
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voedsel en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, 

blijft in Mij en Ik in hem.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

$$$ 
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MaanDAG VAN DE 4e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (16: 17 - 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 43: 5 

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, 

want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht 

en mijn God. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 16: 17 - 20 

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam 

zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen 

zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist 

niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. 

De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en 

heeft Zich gezet aan de rechterhand van God, maar zij gingen overal heen om 

te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen 

die erop volgden. Amen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (4: 30 - 34) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 43: 3 

Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige 

berg en tot Uw woningen. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 4: 30 - 34 

En Hij zei: Waarmee zullen wij het Koninkrijk van God vergelijken, of door 

welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? Door een mosterdzaad dat, als het 

in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden die er op de aarde zijn. 

En wanneer het gezaaid is, komt het op en wordt het grootste van alle 

tuingewassen, en maakt grote takken, zodat de vogels in de lucht een nest 

kunnen maken in zijn schaduw. En door veel van zulke gelijkenissen sprak Hij 

het Woord tot hen, voor zover zij het horen konden, en zonder gelijkenis sprak 

Hij tot hen niet, maar Hij verklaarde alles aan Zijn discipelen als zij alleen 

waren.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 4: 4 - 8 

Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar 

wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in 

Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot 

gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God 

gerechtigheid toerekent, zonder werken: Welzalig zijn zij van wie de 

ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn, welzalig is de 

man aan wie de Heere de zonde niet toerekent.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 3: 8 - 12 

Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. 

Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel 

verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad 

blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan 

zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die 

de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder 

niet liefheeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat 

wij elkaar moeten liefhebben; niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn 

broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren 

en die van zijn broer rechtvaardig.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 5: 21 - 25 

Toen zij dit gehoord hadden, gingen zij tegen de ochtend de tempel in en gaven 

onderwijs. En de hogepriester en zij die bij hem waren, kwamen samen, riepen 

de Raad en al de oudsten van de Israëlieten bijeen en stuurden dienaars naar 

de gevangenis om hen te halen. Maar toen de dienaars daar kwamen, vonden 

zij hen niet in de gevangenis, dus keerden zij terug en berichtten: Wij stelden 

wel vast dat de gevangenis met alle zorgvuldigheid afgesloten was en dat de 

bewakers buiten voor de deuren stonden, maar toen wij die geopend hadden, 

troffen wij binnen niemand aan. Toen de hogepriester, de bevelhebber van de 

tempelwacht en de overpriesters deze woorden hoorden, vroegen zij zich met 

betrekking tot hen vertwijfeld af wat dit moest worden. En er kwam iemand die 

hun berichtte: Zie, de mannen die u in de gevangenis gezet hebt, staan in de 

tempel en onderwijzen het volk. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen.  
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (8: 39 - 42) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 119: 105, 135 

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Doe Uw 

aangezicht lichten over Uw dienaar. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 8: 39 - 42 

Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen 

hen: Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar 

nu probeert u Mij te doden, een Mens Die de waarheid tot u gesproken heeft, 

die Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw 

vader. Zij zeiden dan tegen Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben 

één Vader, namelijk God. Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou 

u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook 

niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

 

$$$ 
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Dinsdag VAN DE 4e WEEK v.d. 50 dagen  
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (4: 35 - 41) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 67: 2, 3 

God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. 

Dan zal men op de aarde Uw weg kennen, onder alle heidenvolken Uw heil. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 4: 35 - 41 

En op die dag, toen het avond geworden was, zei Hij tegen hen: Laten wij 

overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen Hem, 

Die al in het schip was, mee; en er waren nog andere scheepjes bij Hem. En er 

stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het 

al volliep. En Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij 

wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat 

wij vergaan? En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: 

Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En Hij zei 

tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden 

met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en 

de zee Hem gehoorzaam zijn?  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (1: 40 - 44) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 67: 6, 7, 8 

De volken zullen U, o God, loven; de volken zullen U loven, zij allen. God, onze 

God, zegent ons, God zegent ons. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 1: 40 - 44 

En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op de 

knieën viel en tegen Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En Jezus, 

innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei 

tegen hem: Ik wil het, word gereinigd! En toen Hij dit gezegd had, week de 

melaatsheid meteen van hem, en hij werd gereinigd. En nadat Hij hem streng 

vermaand had, stuurde Hij hem meteen weg, en zei tegen hem: Denk erom dat 

u tegen niemand iets zegt, maar ga heen, laat uzelf aan de priester zien, en 

breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft, tot een 

getuigenis voor hen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 3: 19 - 21 

Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet 

zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor 

God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd 

worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet 

gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is 

getuigd.  De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen.  
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 3: 13 - 17 

Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat wij zijn 

overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn 

broeder niet liefheeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een 

moordenaar; en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich 

heeft. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft 

gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de 

goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart 

voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 5: 27 - 29 

En toen zij hen er gebracht hadden, leidden zij hen voor de Raad. En de 

hogepriester vroeg hun: Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze 

Naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem 

vervuld en u wilt het bloed van deze Mens over ons brengen. Maar Petrus en de 

apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn 

dan aan mensen. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (8: 51 - 55) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 54: 3, 4 

O God, verlos mij door Uw Naam, verschaf mij recht door Uw macht. O God, 

luister naar mijn gebed, neem de woorden van mijn mond ter ore. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 8: 51 - 55 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, 

zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. De Joden dan zeiden tegen 

Hem: Nu weten wij zeker dat U door een demon bezeten bent. Abraham is 

gestorven en de profeten, en zegt U: Als iemand Mijn woord in acht genomen 

heeft, zal hij beslist de dood niet proeven tot in eeuwigheid? U bent toch niet 

meer dan onze vader Abraham, die ook gestorven is? Ook de profeten zijn 

gestorven. Voor wie geeft U Zichzelf uit? Jezus antwoordde: Als Ik Mijzelf eer, 

betekent Mijn eer niets; Mijn Vader is het Die Mij eert, van Wie u zegt dat Hij 

uw God is. En u kent Hem niet, maar Ik ken Hem; en als Ik zeg dat Ik Hem niet 

ken, ben Ik, net als u, een leugenaar. Maar Ik ken Hem en neem Zijn woord in 

acht.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

$$$ 
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Woensdag VAN DE 4e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (6: 47 - 52) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 119: 49, 50 

Denk aan het woord gesproken tot Uw dienaar, waarop U mij deed hopen. Dit 

is mij tot troost in mijn ellende: dat Uw belofte mij levend heeft gemaakt. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 6: 47 - 52 

En toen het avond was geworden, was het schip midden op de zee en Hijzelf 

was alleen op het land. En Hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het 

schip vooruit te krijgen, want zij hadden de wind tegen; en omstreeks de vierde 

nachtwake kwam Hij, lopend op de zee, naar hen toe en wilde hen voorbijgaan. 

En toen zij Hem zagen lopen op de zee, dachten zij dat het een spook was en 

schreeuwden luid, want allen zagen Hem en raakten in verwarring; en meteen 

sprak Hij met hen en zei tegen hen: Heb goede moed, Ik ben het; wees niet 

bevreesd. En Hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen; en zij waren 

innerlijk volkomen buiten zichzelf en zij verwonderden zich, want zij hadden 

bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (3: 31 - 35) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 119: 33, 34 

HEERE, leer mij de weg van Uw verordeningen, en ik zal die in acht nemen 

tot het einde toe. Geef mij inzicht, dan zal ik Uw wet in acht nemen; ja, ik zal 

mij er met heel mijn hart aan houden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 3: 31 - 35 

Nu kwamen dan Zijn broers en Zijn moeder; en terwijl zij buiten stonden, 

stuurden zij iemand naar Hem toe om Hem te roepen. En de menigte zat om 

Hem heen; en ze zeiden tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers daarbuiten 

zoeken U. En Hij antwoordde hun en zei: Wie is Mijn moeder, of wie zijn Mijn 

broers? En terwijl Hij rondom Zich keek naar hen die om Hem heen zaten, zei 

Hij: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders; want wie de wil van God doet, die is 

Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Efeze, zijn 

zegen zij met ons. 
 

Efe 2: 13 - 18 

Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van 

Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt 

heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de 

vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit 

bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou 

scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met 
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God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. 

En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf 

was, en aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beiden door 

één Geest de toegang tot de Vader. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 4: 8 - 13 

Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte 

van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de 

anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede 

beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als 

iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die 

dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door 

Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle 

eeuwigheid. Amen. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot 

uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar 

verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, 

opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en 

verheugen.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 20: 1 - 6 

Nadat de opschudding bedaard was, ontbood Paulus de discipelen en, na hen 

gegroet te hebben, vertrok hij om naar Macedonië te reizen. En toen hij die 

delen van het land doorgetrokken was en hen met veel woorden bemoedigd 

had, kwam hij in Griekenland. En toen hij daar drie maanden doorgebracht 

had, en de Joden een aanslag op hem wilden plegen toen hij op het punt stond 
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naar Syrië te varen, vatte hij het plan op terug te keren door Macedonië. En tot 

in Asia vergezelden hem Sopater uit Berea, en van de Thessalonicenzen 

Aristarchus en Secundus, en Gajus uit Derbe, en Timotheüs, en Tychikus en 

Trofimus uit Asia. Dezen waren vooruitgereisd en wachtten ons op in Troas. 

Wij echter vertrokken na de dagen van de ongezuurde broden per schip van 

Filippi en kwamen binnen vijf dagen bij hen in Troas aan, waar wij zeven dagen 

verbleven. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (7: 14 - 29) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 74: 12, 13, 22 

Toch is God mijn Koning van oudsher, Die heil brengt hier op aarde. Ú hebt 

door Uw macht de zee gespleten, U hebt de koppen van de zeemonsters in de 

wateren vermorzeld. Sta op, o God, voer Uw rechtszaak, denk aan de smaad die 

dwazen U de hele dag aandoen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 7: 14 - 29 

Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus naar de tempel en gaf 

onderwijs. En de Joden verwonderden zich en zeiden: Hoe kent Hij de 

Schriften zonder onderwezen te zijn? Jezus antwoordde hun en zei: Mijn 

onderricht is niet van Mij, maar van Hem Die Mij gezonden heeft. Als iemand 

de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God 

is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen 

eer, maar Wie de eer zoekt van Hem Die Hem gezonden heeft, Die is waarachtig 

en geen ongerechtigheid is in Hem. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En 

niemand van u doet de wet. Waarom probeert u Mij te doden? De menigte 

antwoordde en zei: U bent door een demon bezeten; wie probeert U te doden? 

Jezus antwoordde en zei tegen hen: Eén werk heb Ik gedaan en u verwondert u 

allen. Welnu, Mozes heeft u de besnijdenis gegeven niet dat zij van Mozes komt, 
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maar van de vaderen en u besnijdt iemand op de sabbat. Als een mens de 

besnijdenis ontvangt op de sabbat, juist om de wet van Mozes niet te breken, 

bent u dan verbitterd tegen Mij, omdat Ik een heel mens gezond gemaakt heb 

op de sabbat? Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig 

oordeel. Sommigen dan van de inwoners van Jeruzalem zeiden: Is Hij het niet 

Die zij proberen te doden? En zie, Hij spreekt vrijuit en zij zeggen niets tegen 

Hem. Zouden onze leiders soms werkelijk tot de erkenning zijn gekomen dat 

Híj werkelijk de Christus is? Maar van Hém weten wij waar Hij vandaan komt; 

wanneer echter de Christus komt, weet niemand waar Hij vandaan komt. Jezus 

dan riep in de tempel, terwijl Hij onderwijs gaf en zei: U kent Mij niet alleen, 

maar u weet ook waar Ik vandaan kom; en Ik ben niet uit Mijzelf gekomen, 

maar Die Mij gezonden heeft, is waarachtig, en Hem kent u niet. Maar Ik ken 

Hem, want Ik ben van Hem afkomstig, en Hij heeft Mij gezonden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 
 

$$$ 
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Donderdag VAN DE 4e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (7: 1 - 4) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 127: 2, 3 

De HEERE geeft het Zijn beminden in de slaap. Zie, kinderen zijn het eigendom 

van de HEERE. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 7: 1 - 4 

En bij Hem verzamelden zich de Farizeeën en sommigen van de 

schriftgeleerden, die uit Jeruzalem gekomen waren. En toen zij zagen dat 

sommigen van Zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen 

brood aten, berispten zij hen. Want de Farizeeën en alle Joden eten niet, als zij 

niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat zij zich houden aan de 

overlevering van de ouden. En als zij van de markt komen, eten zij niet, als zij 

zich niet eerst gewassen hebben. En vele andere dingen zijn er die zij  

aangenomen hebben om zich eraan te houden, zoals het wassen van de 

drinkbekers en kannen en het koperen vaatwerk en bedden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (4: 21 - 25) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 97: 7, 8 

Buig u voor Hem neer, alle goden. Sion heeft het gehoord en zich verblijd, de 

dochters van Juda hebben zich verheugd vanwege Uw oordelen, HEERE. 

Halleluja.  
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 4: 21 - 25 

Hij zei ook tegen hen: De lamp wordt toch niet binnengebracht om onder de 

korenmaat of onder het bed gezet te worden? Is het niet om op de standaard 

gezet te worden? Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden; 

en er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar 

zou komen. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen. En Hij zei tegen 

hen: Let op wat u hoort. Met de maat waarmee u meet, zal er bij u gemeten 

worden, en aan u die hoort, zal er meer bij gegeven worden. Want wie heeft, 

aan hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden 

zelfs wat hij heeft. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 3: 22 - 26 

Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en 

over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben 

gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet 

gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem 

heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in 

Zijn bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan 

aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid 

van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, 

zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus 

is.   De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 3: 18 - 24 

Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, 

maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid 

zijn, en zo zullen wij ons hart voor Hem geruststellen. Want als ons hart ons 

veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen. Geliefden! Als 

ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; 

en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden 

in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. En dit is Zijn gebod: dat wij 

geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, 

zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft 

in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan 

de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 5: 30 - 33 

De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, Die u omgebracht hebt door 

Hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand 

verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving 

van zonden. En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, 

Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn. Toen zij dit hoorden, 

barstten zij van woede en maakten zij plannen om hen te doden.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (8: 54 - 59) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 67: 2, 8 

God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. 

God zegent ons en alle einden der aarde zullen Hem vrezen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 8: 54 - 59 

Jezus antwoordde: Als Ik Mijzelf eer, betekent Mijn eer niets; Mijn Vader is het 

Die Mij eert, van Wie u zegt dat Hij uw God is. En u kent Hem niet, maar Ik ken 

Hem; en als Ik zeg dat Ik Hem niet ken, ben Ik, net als u, een leugenaar. Maar 

Ik ken Hem en neem Zijn woord in acht. Abraham, uw vader, verheugde zich 

er sterk op dat hij Mijn dag zou zien, en hij heeft die gezien en heeft zich 

verblijd. De Joden dan zeiden tegen Hem: U bent nog geen vijftig jaar en hebt 

U Abraham gezien? Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór 

Abraham geboren was, ben Ik. Zij namen dan stenen op om ze op Hem te 

werpen. Maar Jezus verborg Zich en ging de tempel uit; Hij ging midden tussen 

hen door en zo ging Hij weg. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
 

 

$$$ 
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Vrijdag VAN DE 4e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (8: 10 - 15) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 70: 2, 3 

HEERE, kom mij spoedig te hulp; Haast U, o God, om mij te redden; laat 

terugwijken en te schande worden wie vreugde vinden in mijn onheil. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 8: 10 - 15 

En toen Hij meteen in het schip gegaan was met Zijn discipelen, kwam Hij in 

de streken van Dalmanutha. En de Farizeeën liepen uit en begonnen met Hem 

te redetwisten en verlangden van Hem, om Hem te verzoeken, een teken uit de 

hemel. En Hij zuchtte diep in Zijn geest en zei: Waarom verlangt dit geslacht 

een teken? Voorwaar, Ik zeg u: Eer aan dit geslacht een teken gegeven zal 

worden! En Hij verliet hen en nadat Hij opnieuw in het schip gegaan was, voer 

Hij weg naar de overkant. En Zijn discipelen hadden vergeten broden mee te 

nemen en zij hadden niet meer dan één brood bij zich in het schip. En Hij 

gebood hun en zei: Kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeën en voor 

het zuurdeeg van Herodes. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (4: 26 - 29) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 70: 1, 5 

HEERE, kom mij spoedig te hulp; Haast U, o God, om mij te redden. Maar ik 

ben ellendig en arm; o God, kom spoedig tot mij. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 4: 26 - 29 

Ook zei Hij: Zo is het Koninkrijk van God: als wanneer iemand het zaad in de 

aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag; en het zaad ontkiemt en komt 

op, zonder dat hij zelf weet hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort: 

eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht 

het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 3: 27 - 31 

Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, 

maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens 

door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Of is God 

alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen. Het 

is toch immers één en dezelfde God, Die besnedenen rechtvaardigen zal uit het 

geloof en onbesnedenen door het geloof. Doen wij dan door het geloof de wet 

teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 4: 1 - 6 

Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; 

want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de Geest 

van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen 

is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees 

gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u 

gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent 

uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in 

de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de 

wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie 

niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de 

waarheid en de geest van de dwaling.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 5: 34 - 36 

Maar er stond iemand op in de Raad, een Farizeeër van wie de naam Gamaliël 

was, een leraar van de wet, die in hoge achting stond bij heel het volk. Hij gaf 

opdracht dat men de apostelen even buiten zou doen staan. En hij zei tegen 

hen: Israëlitische mannen, wees op uw hoede en bedenk wat u met deze 

mensen wilt gaan doen. Want vóór deze dagen stond Theudas op, die zei dat hij 

wat was, en hij had een aanhang van ongeveer vierhonderd man; maar hij is 

omgebracht en allen die naar hem luisterden, zijn verstrooid en tot niets 

geworden.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (10: 34 - 38) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 24: 1, 4 

De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Wie 

rein is van handen en zuiver van hart. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 10: 34 - 38 

Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: U bent 

goden? Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, en 

aangezien en de Schrift niet van kracht beroofd kan worden, zegt u dan tegen 

Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, 

omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon? Als Ik niet de werken van Mijn Vader 

doe, geloof Mij dan niet, maar als Ik ze doe en u Mij niet gelooft, geloof dan de 

werken, opdat u erkent en gelooft dat de Vader in Mij is en Ik in Hem. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 
 

$$$ 
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Zaterdag VAN DE 4e WEEK v.d. 50 dagen  
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (11: 17 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 129: 1, 2 

Zij hebben mij dikwijls benauwd, vanaf mijn jeugd, zeg dat toch, Israël. Zij 

hebben mij dikwijls benauwd, vanaf mijn jeugd; toch hebben zij mij niet over 

wonnen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 11: 17 - 23 

Maar Hij kende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen 

zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, 

valt. Als nu ook de satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe kan zijn rijk dan 

standhouden? Want u zegt dat Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf. Als Ik 

door Beëlzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen hen dan uit? 

Daarom zullen zij uw rechters zijn. Maar als Ik door de vinger van God de 

demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen. Wanneer een 

sterke gewapende man zijn woning bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. Maar 

als iemand die sterker is dan hij, op hem af komt en hem overwint, neemt hij 

hem zijn hele wapenrusting, waarop hij vertrouwde, af en verdeelt zijn buit. 

Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; wie met Mij niet verzamelt, die drijft 

uiteen.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Johannes (7: 31 - 36) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 146: 10  

De HEERE zal voor eeuwig regeren; uw God, Sion, is van generatie op 

generatie. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 7: 31 - 36 

En velen uit de menigte kwamen tot geloof in Hem en zeiden: Wanneer de 

Christus komt, zal Hij toch niet meer tekenen doen dan Híj gedaan heeft? De 

Farizeeën hoorden dat de menigte dit over Hem mompelde, en de Farizeeën en 

de overpriesters stuurden dienaars om Hem te grijpen. Jezus dan zei tegen hen: 

Nog een korte tijd ben Ik bij u en dan ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden 

heeft. U zult Mij zoeken maar niet vinden, en waar Ik ben, kunt u niet komen. 

De Joden dan zeiden tegen elkaar: Waar zal Hij naartoe gaan, dat wij Hem niet 

zullen vinden? Hij zal toch niet naar de Grieken in de verstrooiing gaan en de 

Grieken onderwijzen? Wat is dit voor een woord dat Hij gezegd heeft: U zult 

Mij zoeken maar niet vinden; en waar Ik ben, kunt u niet komen? 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Efeze, zijn 

zegen zij met ons. 
 

Efe 1: 1 - 14 

Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en 

gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn: genade zij u en vrede van God, 

onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van 

onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in 

de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de 



Zaterdag van de 4E week v.d. 50 dagen 

 

 

 

1263 

wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem 

zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen 

aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het 

welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee 

Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. In Hem hebben wij de verlossing, door 

Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de 

rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle 

wijsheid en bedachtzaamheid, toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, 

dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil 

bekendmaakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in 

Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In 

Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, 

naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad 

van Zijn wil, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder 

onze hoop op Christus gevestigd hadden. In Hem bent ook u, nadat u het 

Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord 

hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige 

Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing 

die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 4: 15 - 5: 1 

Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. En 

wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en 

wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. Hierin is de liefde bij ons 

volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het 

oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen 

vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf 

in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij 

ons eerst liefhad. Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder 

haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, 

hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij 

van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben. Ieder die 
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gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft 

Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 9: 36 - 43 

En er was in Joppe een zekere discipelin van wie de naam Tabitha was, wat 

vertaald Dorkas betekent. Deze was overvloedig in goede werken, en in 

liefdegaven die zij schonk. En het gebeurde in die dagen dat zij ziek werd en 

stierf; en toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. En 

omdat Lydda vlakbij Joppe lag, stuurden de discipelen, toen zij hoorden dat 

Petrus daar was, twee mannen naar hem toe, die smeekten dat hij zonder uitstel 

naar hen toe zou komen. En Petrus stond op en ging met hen mee; en toen hij 

daar gekomen was, brachten zij hem in de bovenzaal. En alle weduwen stonden 

bij hem, terwijl zij huilden en de onderen bovenkleding toonden die Dorkas 

gemaakt had toen zij nog bij hen was. Maar nadat Petrus allen naar buiten had 

gestuurd, knielde hij neer en bad; en hij keerde zich naar het lichaam en zei: 

Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij 

overeind zitten. En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de 

heiligen en de weduwen en plaatste haar levend voor hen. En dit werd bekend 

in heel Joppe, en velen geloofden in de Heere. En het gebeurde dat hij veel 

dagen in Joppe bleef, bij een zekere Simon, een leerlooier.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (7: 14 - 24) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 11: 5, 7 

Zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld liefheeft, de oprechten zullen Zijn 

aangezicht aanschouwen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 7: 14 - 24 

Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus naar de tempel en gaf 

onderwijs. En de Joden verwonderden zich en zeiden: Hoe kent Hij de 

Schriften zonder onderwezen te zijn? Jezus antwoordde hun en zei: Mijn 

onderricht is niet van Mij, maar van Hem Die Mij gezonden heeft. Als iemand 

de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God 

is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen 

eer, maar Wie de eer zoekt van Hem Die Hem gezonden heeft, Die is waarachtig 

en geen ongerechtigheid is in Hem. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En 

niemand van u doet de wet. Waarom probeert u Mij te doden? De menigte 

antwoordde en zei: U bent door een demon bezeten; wie probeert U te doden? 

Jezus antwoordde en zei tegen hen: Eén werk heb Ik gedaan en u verwondert u 

allen. Welnu, Mozes heeft u de besnijdenis gegeven niet dat zij van Mozes komt, 

maar van de vaderen en u besnijdt iemand op de sabbat. Als een mens de 

besnijdenis ontvangt op de sabbat, juist om de wet van Mozes niet te breken, 

bent u dan verbitterd tegen Mij, omdat Ik een heel mens gezond gemaakt heb 

op de sabbat? Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig 

oordeel.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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Maandag VAN DE 5e WEEK v.d. 50 dagen  
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (5: 21 - 43) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 43: 5 

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, 

want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht 

en mijn God. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 5: 21 - 43 

En toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was, verzamelde 

zich een grote menigte bij Hem; en Hij was bij de zee. En zie, er kwam een van 

de hoofden van de synagoge, wiens naam Jaïrus was; en toen hij Hem zag, 

wierp hij zich neer aan Zijn voeten en smeekte Hem dringend: Mijn dochtertje 

ligt op sterven; ik smeek U dat U komt en de handen op haar legt, zodat zij 

behouden wordt en zal leven. En Hij ging met hem mee; en een grote menigte 

volgde Hem en zij drongen tegen Hem aan. En een zekere vrouw, die al twaalf 

jaar bloedvloeiingen had, en veel geleden had door toedoen van veel dokters, 

en alles wat zij had daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar 

met wie het veeleer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord en kwam 

van achteren de menigte in en raakte Zijn bovenkleed aan, want zij zei: Als ik 

maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de 

bron van haar bloed op, en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die 

aandoening genezen was. En meteen toen Jezus merkte dat er kracht van Hem 

uitgegaan was, keerde Hij Zich om in de menigte en zei: Wie heeft Mijn kleren 

aangeraakt? En Zijn discipelen zeiden tegen Hem: U ziet dat de menigte tegen 

U opdringt, en zegt U dan: Wie heeft Mij aangeraakt? Maar Hij keek om Zich 

heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, die bevreesd was en 

beefde, omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor 

Hem neer en vertelde Hem de volle waarheid. Toen zei Hij tegen haar: Dochter, 

uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw 
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aandoening. Terwijl Hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het 

hoofd van de synagoge, die zeiden: Uw dochter is gestorven; waarom valt u de 

Meester nog lastig? En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken 

werd, zei Hij tegen het hoofd van de synagoge: Wees niet bevreesd, geloof 

alleen. En Hij liet niemand toe Hem te volgen dan Petrus, Jakobus en 

Johannes, de broer van Jakobus. En Hij kwam bij het huis van het hoofd van 

de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. En 

toen Hij naar binnen gegaan was, zei Hij tegen hen: Waarom maakt u misbaar 

en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Zij lachten Hem echter 

uit, maar Hij stuurde hen allen weg, nam de vader en de moeder van het kind 

en hen die bij Hem waren, mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. 

En Hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar: Talitha, koemi! Dat is 

vertaald: Meisje (Ik zeg je), sta op. En meteen stond het meisje op en het liep, 

want het was twaalf jaar; en zij waren geheel buiten zichzelf. En Hij gebood hun 

met klem dat niemand dit te weten zou komen; en Hij zei dat men haar te eten 

moest geven.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (4: 30 - 34) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 118: 15, 17 

De rechterhand van de HEERE doet krachtige daden. Ik zal niet sterven maar 

leven, en ik zal de werken van de HEERE vertellen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 4: 30 - 34 

En Hij zei: Waarmee zullen wij het Koninkrijk van God vergelijken, of door 

welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? Door een mosterdzaad dat, als het 

in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden die er op de aarde zijn. 

En wanneer het gezaaid is, komt het op en wordt het grootste van alle 

tuingewassen, en maakt grote takken, zodat de vogels in de lucht een nest 

kunnen maken in zijn schaduw. En door veel van zulke gelijkenissen sprak Hij 
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het Woord tot hen, voor zover zij het horen konden, en zonder gelijkenis sprak 

Hij tot hen niet, maar Hij verklaarde alles aan Zijn discipelen als zij alleen 

waren.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 4: 4 - 9  

Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar 

wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in 

Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot 

gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God 

gerechtigheid toerekent, zonder werken: Welzalig zijn zij van wie de 

ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn, welzalig is de 

man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Geldt deze zaligspreking nu 

alleen voor besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? Wij zeggen 

immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 3: 21 -24 

Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot 

God te gaan; en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij 

Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. En dit is Zijn 

gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij 

elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. En wie Zijn geboden 

in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons 

blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen.  
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 7: 37 - 41 

Dit is de Mozes die tegen de Israëlieten gezegd heeft: De Heere, uw God, zal 

voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u 

luisteren. Hij is het die in de woestijn tijdens de samenkomst van het volk bij 

de Engel was Die tot hem sprak op de berg Sinaï, en bij onze vaderen, en hij 

was het die de levende woorden ontving om die aan ons door te geven. Onze 

vaderen wilden hem niet gehoorzamen, maar verwierpen hem en keerden in 

hun hart terug naar Egypte; en zij zeiden tegen Aäron: Maak voor ons goden 

die vóór ons uit zullen gaan, want wat die Mozes betreft, die ons uit het land 

Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. En zij maakten 

in die dagen een kalf en brachten een offer aan die afgod, en zij waren verblijd 

over de werken van hun handen. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (3: 25 - 30) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 70: 6 

U bent mijn Hulp en mijn Bevrijder. HEERE, wacht niet langer! Maar ik ben 

ellendig en arm; o God, kom spoedig tot mij. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 3: 25 - 30 

Er ontstond dan een woordenstrijd vanuit de discipelen van Johannes met de 

Joden over de reiniging. En zij gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: 

Rabbi, Hij Die bij u was aan de overkant van de Jordaan, van Wie u getuigenis 

gaf, zie, Hij doopt en allen komen bij Hem. Johannes antwoordde en zei: Een 
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mens kan niets aannemen, als het hem niet uit de hemel gegeven is. U bent zelf 

mijn getuigen dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem 

heen uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de 

bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de 

bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer 

worden, ik echter minder.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

 

$$$ 
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Dinsdag VAN DE 5e WEEK v.d. 50 dagen  
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Johannes (3: 31 - 36) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 118: 1, 2 

Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. 

Laat Israël toch zeggen: Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Halleluja.  
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 3: 31 - 36 

Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en 

spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. En wat Hij gezien 

en gehoord heeft, dat getuigt Hij, en Zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie 

Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God 

waarachtig is. Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, 

want God geeft Hem de Geest zonder maat. De Vader heeft de Zoon lief en heeft 

alle dingen in Zijn hand gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, 

maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van 

God blijft op hem.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (4: 35 - 41) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 118: 18, 19 

De HEERE heeft mij wel zwaar gestraft, maar aan de dood heeft Hij mij niet 

overgegeven. Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open, daardoor zal 

ik binnengaan, ik zal de HEERE loven. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 4: 35 - 41 

En op die dag, toen het avond geworden was, zei Hij tegen hen: Laten wij 

overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen Hem, 

Die al in het schip was, mee; en er waren nog andere scheepjes bij Hem. En er 

stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het 

al volliep. En Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij 

wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat 

wij vergaan? En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: 

Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En Hij zei 

tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden 

met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en 

de zee Hem gehoorzaam zijn?  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 4: 9 - 12 

Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. 

Hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of als een 

onbesnedene? Niet als besnedene, maar als onbesnedene! En hij heeft het 

teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het 

geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was, opdat hij een vader zou zijn 

van allen die geloven, hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de 

gerechtigheid toegerekend zou worden; en om een vader te zijn van hen die 

besneden zijn, voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar die ook 

wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham dat hij had 

toen hij nog onbesneden was.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 4: 11 - 17 

Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand 

heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde 

in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in 

ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en 

getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. 

Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. En 

wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en 

wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. Hierin is de liefde bij ons 

volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het 

oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.  
Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 7: 40 - 43 

Want wat die Mozes betreft, die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten 

niet wat er met hem gebeurd is. En zij maakten in die dagen een kalf en 

brachten een offer aan die afgod, en zij waren verblijd over de werken van hun 

handen. En God keerde Zich af en gaf hen over om het hemelleger te dienen, 

zoals er geschreven is in het boek van de Profeten: Hebt u de veertig jaar in de 

woestijn ook slachtoffers en offers aan Mij gebracht, huis van Israël? Ja, u hebt 

de tent van Moloch meegedragen en de ster van uw god Remfan, de 

afbeeldingen die u gemaakt hebt om ze te aanbidden. Ik zal u daarom 

wegvoeren, verder dan Babylon. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (12: 44 - 48) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 34: 6, 9 

Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; en hun gezicht werd niet 

rood van schaamte. Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot 

Hem de toevlucht neemt. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 12: 44 - 48 

Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die 

Mij gezonden heeft. En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. Ik ben 

een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de 

duisternis blijft. En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel 

Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om 

de wereld zalig te maken. Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, 

heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat 

zal hem veroordelen op de laatste dag.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 

  

50 Dagen Hoofdindex 



Woensdag van de 5E week v.d. 50 dagen 

 

 

 

1275 

Woensdag VAN DE 5e WEEK v.d. 50 dagen  
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (12: 35 - 40) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 19: 3, 5 

Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. Hun richtlijn 

gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 12: 35 - 40 

En Jezus antwoordde en zei, terwijl Hij onderwijs gaf in de tempel: Hoe kunnen 

de schriftgeleerden zeggen dat de Christus een Zoon van David is? Want David 

zelf heeft door de Heilige Geest gezegd: De Heere heeft gezegd tegen mijn 

Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een 

voetbank voor Uw voeten. David noemt Hem dus zelf zijn Heere en hoe kan Hij 

dan zijn Zoon zijn? En de grote menigte hoorde Hem graag. En Hij zei tegen 

hen in Zijn onderricht: Pas op voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het 

rondlopen in lange gewaden, op begroetingen op de markten, op de voorste 

plaatsen in de synagogen en op de ereplaatsen tijdens de maaltijden. Zij 

verslinden de huizen van de weduwen en bidden lang voor de schijn. Dezen 

zullen een zwaarder oordeel ontvangen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (12: 28 - 34) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 118: 24, 25 

Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen 

en verblijd zijn. Och HEERE, breng toch heil; och HEERE, geef toch voorspoed. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 12: 28 - 34 

En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij hun 

goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is het eerste van 

alle geboden? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: 

Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere, uw 

God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand 

en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is 

dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan 

deze. En de schriftgeleerde zei tegen Hem: Juist, Meester, U hebt naar 

waarheid gezegd dat God één is, en er is geen ander dan Hij. En Hem lief te 

hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met 

heel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle 

brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord 

had, zei Hij tegen hem: U bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand 

durfde Hem meer iets te vragen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 5: 20 – 6: 4 

De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar 

de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest, 

opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou 

regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze 

Heere. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de 

genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven 

zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt 

zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop 

in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid 

van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 4: 15 - 19 

Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. En 

wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en 

wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. Hierin is de liefde bij ons 

volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het 

oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen 

vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf 

in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij 

ons eerst liefhad.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 7: 44 - 50 

Bij onze vaderen in de woestijn was de tent van de getuigenis, zoals Hij Die tot 

Mozes sprak, hem had opgedragen deze te maken overeenkomstig de 

afbeelding die hij gezien had. Ook brachten onze vaderen die, nadat zij hem 

ontvangen hadden, met Jozua in het land dat de heidenen bezaten die God voor 

onze vaderen uit verdreven heeft. Zo bleef het tot de dagen van David toe, die 

genade vond in de ogen van God en verlangde een woonplaats te vinden voor 

de God van Jakob. Maar Salomo bouwde voor Hem een huis. De Allerhoogste 

woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet 

zegt: De hemel is voor Mij een troon en de aarde een voetbank voor Mijn 

voeten. Wat voor huis zult u dan voor Mij bouwen, zegt de Heere, of wat is de 

plaats van Mijn rust? Heeft Mijn hand niet al deze dingen gemaakt? 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (13: 16 - 20) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 118: 8, 9 

Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te 

vertrouwen. Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op edelen te 

vertrouwen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 13: 16 - 20 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een slaaf is niet meer dan zijn heer, en een 

gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig 

bent u als u ze doet. Ik zeg dit niet van u allen; Ik weet wie Ik uitverkoren heb. 
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Maar de Schrift moet vervuld worden: Wie Mijn brood eet, heeft zich tegen Mij 

gekeerd. Nu al zeg Ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u 

zult geloven dat Ik het ben. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand hem 

ontvangt die Ik zal zenden, ontvangt hij Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt 

Hem Die Mij gezonden heeft. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

$$$ 
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Donderdag VAN DE 5e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Johannes (6: 70 - 7: 1) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 18: 47, 48 

De HEERE leeft, en geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God van mijn heil! U 

bent de God Die mij volkomen wraak geeft en volken aan mij onderwerpt. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 6: 70 – 7: 1 

Jezus antwoordde hun: Heb Ik u, de twaalf, niet uitgekozen? En een van u is 

een duivel. En Hij doelde op Judas Iskariot, de zoon van Simon, want die zou 

Hem verraden, een van de twaalf. En hierna trok Jezus rond in Galilea, want 

Hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden Hem probeerden te 

doden.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (7: 5 - 8) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 118: 26, 27 

Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE! Wij zegenen u vanuit het huis 

van de HEERE. De HEERE is God, Hij heeft ons licht gegeven. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
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Mar 7: 5 - 8 

Daarna vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen 

Uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het 

brood met ongewassen handen? Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft 

Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat: Dit volk eert 

Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan. Maar 

tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen 

zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering 

van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers; en veel andere 

dergelijke dingen doet u. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 6: 5 – 11 

Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn 

dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. Dit weten wij 

toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de 

zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden 

dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met 

Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. Wij 

weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De 

dood heerst niet meer over Hem. Want wat Zijn sterven betreft, is Hij voor eens 

en altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. 

Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God 

in Christus Jezus, onze Heere. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 4: 18 - 5: 1 

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De 

vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij 

hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad. Als iemand zou zeggen: Ik heb 

God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn 

broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet 

gezien heeft? En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn 

broeder moet liefhebben. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God 

geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie 

uit Hem geboren is.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 7: 51 - 54 

Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de 

Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten 

hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst 

van de Rechtvaardige aankondigden, van Wie u nu verraders en moordenaars 

geworden bent. U, die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt 

die niet in acht genomen! Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van woede 

en knarsten zij hun tanden tegen hem. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (17: 18 - 21) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 39: 13 

Luister naar mijn gebed, HEERE, neem mijn hulpgeroep ter ore, zwijg niet bij 

mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij U, een bijwoner, zoals al mijn 

vaderen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 17: 18 - 21 

Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. 

En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En Ik 

bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen 

geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat 

ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden 

hebt.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 

 

 

$$$ 
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Vrijdag VAN DE 5e WEEK v.d. 50 dagen  
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (14: 7 - 11) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 118: 8, 9 

Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te 

vertrouwen. Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op edelen te 

vertrouwen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 14: 7 - 11 

En Hij sprak een gelijkenis tot de genodigden, toen Hij merkte hoe zij de 

ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Hij zei tegen hen: Wanneer u door iemand 

op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat 

niet misschien iemand die voornamer is dan u, door hem uitgenodigd is, en hij 

die u en hem uitgenodigd heeft, tegen u zal komen zeggen: Geef hem die plaats. 

U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te nemen. Maar 

wanneer u uitgenodigd bent, ga er heen en ga op de laatste plaats aanliggen, 

opdat, als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: Vriend, kom 

hoger op. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen. 

Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf 

vernedert, zal verhoogd worden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (14: 12 - 15) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 118: 28, 21 

U bent mijn God, daarom zal ik U loven; mijn God, ik zal U roemen. Ik zal U 

loven, omdat U mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Lc 14: 12 - 15 

En Hij zei ook tegen hem die Hem uitgenodigd had: Wanneer u een middagof 

avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers, en niet 

uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen 

en het u vergolden wordt. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereedmaakt, 

nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat 

zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de 

opstanding van de rechtvaardigen. Toen een van hen die mee aanlagen, deze 

dingen hoorde, zei hij tegen Hem: Zalig is hij die brood zal eten in het 

Koninkrijk van God.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 6: 17 – 23 

Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte 

gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven 

bent. En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de 

gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw 

vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de 

onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu 
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uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging. Want toen 

u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor 

vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het 

einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God 

dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde 

eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van 

God is eeuwig leven.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 5: 1 - 6 

Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem 

liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. 

Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God 

liefhebben en Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn 

geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit 

God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld 

overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij 

die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij is het Die kwam door water en 

bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en 

het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 8:1 - 4 

En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in 

Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en 

Samaria, behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus 

samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de 
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gemeente te verwoesten: hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en 

vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan die overal verspreid 

waren, trokken het land door en verkondigden het Woord. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (17: 22 - 26) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 119: 145, 146 

Ik heb met heel mijn hart geroepen; verhoor mij, HEERE, ik zal Uw 

verordeningen in acht nemen. Ik heb U aangeroepen, verlos mij; dan zal ik mij 

aan Uw getuigenissen houden. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 17: 22 - 26 

En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één 

zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en 

opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U 

Mij hebt liefgehad. Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij 

gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat 

U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, 

de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend, en dezen hebben erkend 

dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die 

bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik 

in hen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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Zaterdag VAN DE 5e WEEK v.d. 50 dagen  
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (14: 1 - 6) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 135: 19, 20 

Huis van Israël, loof de HEERE; huis van Aäron, loof de HEERE. Huis van Levi, 

loof de HEERE; u die de HEERE vreest, loof de HEERE. Halleluja.  
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 14: 1 - 6 

En het gebeurde, toen Hij in het huis van een van de leiders van de Farizeeën 

gekomen was op een sabbat om brood te eten, dat zij scherp op Hem letten. En 

zie, voor Hem stond iemand die leed aan waterzucht. En Jezus antwoordde en 

zei tegen de wetgeleerden en Farizeeën: Is het geoorloofd op de sabbat gezond 

te maken? Maar zij zwegen. En Hij greep hem vast, genas hem en liet hem gaan. 

En Hij zei, terwijl Hij Zich tot hen richtte: Wie van u zal, wanneer zijn ezel of 

os in een put valt, deze er niet meteen uittrekken op de dag van de sabbat? En 

zij konden Hem daarop geen antwoord geven.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Johannes (7: 37 - 46) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 36: 6, 7 

HEERE, Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel, Uw trouw tot de wolken. 

Uw gerechtigheid is als de machtige bergen. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan wie 

alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 7: 37 - 46 

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand 

dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift 

zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (En dit zei Hij 

over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige 

Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.) Velen dan uit de 

menigte die dit woord hoorden, zeiden: Híj is werkelijk de Profeet. Anderen 

zeiden: Híj is de Christus. En weer anderen zeiden: De Christus komt toch niet uit 

Galilea? Zegt de Schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit 

het dorp Bethlehem, waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid onder de 

menigte vanwege Hem. En sommigen van hen wilden Hem grijpen, maar 

niemand sloeg de hand aan Hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters 

en Farizeeën, en die zeiden tegen hen: Waarom hebt u Hem niet meegebracht? De 

dienaars antwoordden: Nooit heeft een mens zo gesproken als deze Mens.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Hebreeën, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Heb 10: 1 – 13 

Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen 

en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar 

in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. 

Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de 

dienst verrichtten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van 

zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men 

door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Want het is 

onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. Daarom 

zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en spijsoffer hebt U niet gewild, 

maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. Brandoffers en offers voor 

de zonde hebben U niet behaagd. Toen zei Ik: Zie, Ik kom in de boekrol is over 

Mij geschreven om Uw wil te doen, o God. Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer 

en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en 
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hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. 

Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste 

weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn 

wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en 

altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak 

dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen, 

maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, 

tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht Hij op het 

tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 5: 11 - 21 

En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; 

en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van 

God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die 

gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven 

hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God. En dit is de 

vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, 

telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, 

wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem 

hebben gebeden, ontvangen. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde 

niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden, en Hij zal hem het leven geven, 

namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood; 

daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. Elke ongerechtigheid is zonde; en er 

is zonde die niet tot de dood leidt. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, 

niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft 

geen vat op hem. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het 

boze ligt. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand 

heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de 

Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God 

en het eeuwige leven. Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen.  
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 23: 6 - 11  

Mannenbroeders, ik ben een Farizeeër en zoon van een Farizeeër. Ik word 

geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. En toen hij dat gezegd 

had, ontstond er onenigheid tussen de Farizeeën en de Sadduceeën, en de 

menigte raakte verdeeld. De Sadduceeën zeggen namelijk dat er geen 

opstanding is en geen engel of geest, maar de Farizeeën belijden het beide. En 

er ontstond luid geschreeuw en de schriftgeleerden van de partij van de 

Farizeeën stonden op en betoogden fel: Wij vinden geen kwaad in deze man. 

En als er een geest tot hem gesproken heeft, of een engel, laten wij dan niet 

tegen God strijden. En toen er grote onenigheid ontstond, gaf de overste, die 

bevreesd was dat Paulus door hen verscheurd zou worden, bevel dat zijn 

soldaten naar beneden moesten gaan om Paulus uit hun midden weg te rukken 

en naar de kazerne te brengen. En de volgende nacht stond de Heere bij hem 

en zei: Heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van Mijn zaak 

getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (14: 1 - 11) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 135: 3, 5 

Loof de HEERE, want de HEERE is goed; zing psalmen voor Zijn Naam, want 

die is lieflijk. Want ík weet: de HEERE is groot; onze Heere gaat alle goden te 

boven. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
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Joh 14: 1 - 11 

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het 

huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd 

hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan 

ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, 

opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet 

u. Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe 

kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en 

het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Als u Mij gekend had, zou 

u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem 

gezien. Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons 

genoeg. Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, 

Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan 

zeggen: Laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de 

Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar 

de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. Geloof Mij, dat Ik in de Vader 

ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 
 

 

$$$ 
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Maandag VAN DE 6e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (6: 30 - 34) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 47: 2 

Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide vreugdezang. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 6: 30 - 34 

En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten Hem alles wat zij 

gedaan en wat zij onderwezen hadden. En Hij zei tegen hen: Komt u zelf mee 

naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit; want er waren er velen die 

kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En zij 

vertrokken in een schip naar een eenzame plaats, alleen. En de menigten zagen 

hen weggaan, en velen herkenden Hem en gingen uit alle steden gezamenlijk 

te voet daarnaartoe; en zij kwamen er vóór hen aan en gingen samen naar Hem 

toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en was innerlijk 

met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder 

hebben; en Hij begon hun veel dingen te onderwijzen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (8: 22 - 26) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 47: 7, 8 

Zing psalmen voor God, zing psalmen, zing psalmen voor onze Koning, zing 

psalmen, want God is Koning over de hele aarde. Halleluja.  
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 8: 22 - 26 

En Hij kwam in Bethsaïda; en ze brachten een blinde bij Hem en smeekten 

Hem dat Hij hem aanraakte. En toen Hij de hand van de blinde genomen had, 

leidde Hij hem het dorp uit; en nadat Hij in zijn ogen gespuwd en de handen 

op hem gelegd had, vroeg Hij hem of hij iets zag. En hij keek op en zei: Ik zie 

de mensen, want ik zie hen, als bomen, rondlopen. Daarna legde Hij de handen 

opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen 

heel duidelijk. En Hij stuurde hem naar zijn huis en zei: Ga niet het dorp in en 

zeg het tegen niemand in het dorp.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de 

Romeinen, zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 8: 2 - 5 

Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt 

van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, 

krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen 

Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van 

de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van 

de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar 

de Geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, 

maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 5: 9 - 13 

Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is 

groter; want dit is het getuigenis van God dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. 

Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet 

gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het 

getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, 

namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn 

Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft 

het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van 

de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft 

in de Naam van de Zoon van God.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 9: 23 - 31  

En toen er veel dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden om hem te 

doden, maar hun samenzwering werd aan Saulus bekend. En zij bewaakten de 

poorten, zowel overdag als 's nachts, om hem te kunnen doden. Maar de 

discipelen namen hem 's nachts mee en lieten hem door een opening in de 

muur neer, door hem in een mand te laten zakken. Toen Saulus nu in Jeruzalem 

gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten, maar zij waren 

allen bevreesd voor hem, want zij geloofden niet dat hij een discipel was. Maar 

Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde 

hun hoe hij onderweg de Heere gezien had, dat Hij tot hem gesproken had en 

hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had in de Naam van Jezus. En hij 

ging in Jeruzalem met hen in en uit. En hij sprak vrijmoedig in de Naam van 

de Heere Jezus; ook sprak en redetwistte hij met de Griekssprekenden, maar 

die probeerden hem te doden. Maar toen de broeders dit te weten kwamen, 
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brachten zij hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar weg naar Tarsus. De 

gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden 

opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door 

de Heilige Geest en namen in aantal toe.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (16: 15 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 28: 9, 8 

Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom, weid hen en draag hen tot in 

eeuwigheid. De HEERE is hun kracht. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 16: 15 - 23 

Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het 

Mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Een korte tijd en u ziet Mij niet, en 

weer een korte tijd en u zult Mij zien, want Ik ga heen naar de Vader. Sommigen 

dan van Zijn discipelen zeiden tegen elkaar: Wat betekent dit dat Hij tegen ons 

zegt: Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien; 

en: Want Ik ga heen naar de Vader? Zij zeiden dan: Wat bedoelt Hij met een 

korte tijd? Wij weten niet waarover Hij het heeft. Jezus dan wist dat zij Hem 

dit wilden vragen en zei tegen hen: Vraagt u zich onder elkaar af wat het 

betekent dat Ik gezegd heb: Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte 

tijd en u zult Mij zien? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult huilen en 

weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; en u zult bedroefd zijn, maar uw 

droefheid zal tot blijdschap worden. Wanneer een vrouw baart, heeft zij 

droefheid, omdat haar tijd gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard 

heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een 

mens ter wereld gekomen is. Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u 

weerzien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u 
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wegnemen. En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 

u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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Dinsdag VAN DE 6e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (9: 14 - 29) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lucas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 47: 5, 6 

Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit: de trots van Jakob, die Hij heeft 

liefgehad. God vaart op onder gejuich, de HEERE vaart op onder 

bazuingeschal. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 9: 14 - 29 

En toen Hij bij de discipelen gekomen was, zag Hij een grote menigte om hen 

heen en enige schriftgeleerden, die met hen aan het redetwisten waren. En 

meteen toen heel de menigte Hem zag, waren zij ontdaan, en zij snelden naar 

Hem toe en begroetten Hem. En Hij vroeg aan de schriftgeleerden: Waarom 

redetwist u met hen? En iemand uit de menigte antwoordde: Meester, ik heb 

mijn zoon, die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken, bij U gebracht. 

En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond, en het schuim 

staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft; en ik heb tegen 

Uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. 

En Hij antwoordde hem en zei: O ongelovig geslacht, hoelang zal Ik nog bij u 

zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem bij Mij. En zij brachten hem 

bij Hem; en toen hij Hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken; en hij 

viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En Hij vroeg aan 

zijn vader: Hoelang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei: Van jongs af aan. 

En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te 

brengen; maar als U iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen 

over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen 

zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder 

tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de 

menigte samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en zei tegen hem: Geest 

die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, Ik beveel u: ga uit hem 

weg en kom niet meer in hem terug! En onder geschreeuw en hevig 
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stuiptrekken ging hij uit hem weg; en de jongen werd als een dode, zodat velen 

zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem 

op; en hij stond op. En toen Hij in huis gegaan was, en zij alleen waren, vroegen 

Zijn discipelen Hem: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En Hij 

zei tegen hen: Dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en 

vasten.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (9: 30 - 32) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 47: 4, 5 

Hij onderwerpt volken aan ons, Hij brengt natiën onder onze voeten. Hij kiest 

voor ons ons erfelijk bezit uit: de trots van Jakob, die Hij heeft liefgehad. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 9: 30 - 32 

En zij vertrokken vandaar en reisden door Galilea; en Hij wilde niet dat iemand 

het zou weten. Want Hij gaf onderwijs aan Zijn discipelen en zei tegen hen: De 

Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen en zij 

zullen Hem doden, en nadat Hij gedood is, zal Hij op de derde dag opstaan. 

Maar zij begrepen dat woord niet en zij waren bevreesd Hem ernaar te vragen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 8: 9 - 11 

Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van 

God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet 

van Hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de 

zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de Geest van 

Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus 

uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door 

Zijn Geest, Die in u woont.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 5: 9 - 12 

Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is 

groter; want dit is het getuigenis van God dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. 

Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet 

gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het 

getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, 

namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn 

Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft 

het leven niet.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 5: 27 - 29  

En toen zij hen er gebracht hadden, leidden zij hen voor de Raad. En de 

hogepriester vroeg hun: Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze 

Naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem 

vervuld en u wilt het bloed van deze Mens over ons brengen. Maar Petrus en de 

apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn 

dan aan mensen.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (16: 23 - 33) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 116: 1, 2 

Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want Hij 

neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze Verlosser en ons 

aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan wie alle eer en glorie in 

eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 16: 23 - 33 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, 

zal Hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult 

ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Deze dingen heb Ik in 

beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd komt dat Ik niet meer in beeldspraak 

tot u spreken zal, maar u openlijk de dingen over de Vader zal verkondigen. Op 

die dag zult u in Mijn Naam bidden, en Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u 

vragen zal, want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt 

geloofd dat Ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in 

de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader. Zijn 

discipelen zeiden tegen Hem: Zie, nu spreekt U openlijk en gebruikt U geen 
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beeldspraak. Nu weten wij dat U alles weet en dat het voor U niet nodig is dat 

iemand U vragen stelt. Hierom geloven wij dat U van God uitgegaan bent. Jezus 

antwoordde hun: Gelooft u nu? Zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat u 

uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; en 

toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is. Deze dingen heb Ik tot u 

gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking 

hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

 

$$$ 
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Woensdag VAN DE 6e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (9: 33 - 37) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 23: 5 

U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft 

mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 9: 33 - 37 

En Hij kwam in Kapernaüm en toen Hij thuisgekomen was, vroeg Hij hun: 

Waarover had u het met elkaar onderweg? Maar zij zwegen, want zij hadden 

onderweg een woordenwisseling met elkaar gehad over wie de belangrijkste 

was. En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen: Als iemand de eerste 

wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen. En Hij nam 

een kind, zette dat in hun midden en omarmde het, en Hij zei tegen hen: Wie 

een van zulke kinderen ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij; en wie Mij 

ontvangt, die ontvangt niet Mij, maar Hem Die Mij gezonden heeft.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Markus (9: 38 - 42) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 23: 1 - 3 

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in 

grazige weiden. Hij verkwikt mijn ziel. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 9: 38 - 42 

En Johannes antwoordde Hem: Meester, wij hebben iemand gezien die 

demonen uitdreef in Uw Naam, iemand die ons niet volgt; en wij hebben het 

hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Maar Jezus zei: Verbied het hem niet, 

want er is niemand die een kracht doen zal in Mijn Naam en kort daarna kwaad 

van Mij zal kunnen spreken. Want wie niet tegen ons is, die is voor ons. Want 

wie u een beker water te drinken zal geven in Mijn Naam omdat u discipelen 

van Christus bent, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen. En 

wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor 

hem zijn dat er een molensteen om zijn hals gedaan en hij in de zee geworpen 

werd. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 7: 1 - 8 

Of, broeders, weet u niet ik spreek immers tot mensen die de wet kennen dat 

de wet over de mens heerst zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de 

wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij 

ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw 

van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige 

genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat 

zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn 

broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot 

de wet, opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de 

doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in 

het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden, die geprikkeld worden 

door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar 

nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden 

zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter. 

Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde 
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niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten 

hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei: U zult niet begeren. Maar 

de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei 

begeerte teweeggebracht. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 5: 13 - 18 

Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van 

God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam 

van de Zoon van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan 

tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als 

wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het 

gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen. Als iemand zijn 

broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden, 

en Hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. 

Er is een zonde tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. Elke 

ongerechtigheid is zonde; en er is zonde die niet tot de dood leidt. Wij weten 

dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, 

bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Bemint de wereld niet, 

noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat voorbij en haar 

begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 19: 6 - 10 

En zij spraken in vreemde talen en profeteerden. En het waren bij elkaar 

ongeveer twaalf mannen. En hij ging de synagoge binnen en sprak er 

vrijmoedig; drie maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te 

overtuigen van de zaken van het Koninkrijk van God. Maar toen sommigen 

verhard werden en ongehoorzaam bleven, en tegenover de menigte 

kwaadspraken van de weg van de Heere, ging hij bij hen weg, en hij zonderde 



Woensdag van de 6E week v.d. 50 dagen 

 

 

 

1316 

de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere Tyrannus. En dit 

gebeurde twee jaar lang, zodat allen die in Asia woonden, het Woord van de 

Heere Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (17: 1 – 9) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 40: 14, 18 

HEERE, mij te redden; HEERE, kom mij spoedig te hulp, mijn God, wacht niet 

langer. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 17: 1 – 9 

Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur 

is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt, zoals U 

Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen 

die U Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige 

waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt 

op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen. En 

nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat 

voordat de wereld er was. Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U 

Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en 

zij hebben Uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat U 

Mij gegeven hebt, bij U vandaan komt. Want de woorden die U Mij gegeven 

hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen, en zij hebben 

daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij 

gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die 

U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

$$$ 50 Dagen Hoofdindex 
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Vrijdag VAN DE 6e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (8: 34 - 9: 1) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 99: 1, 2 

Hij troont tussen de cherubs; laat de aarde beven. De HEERE is groot in Sion, 

Híj is verheven boven alle volken. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 8: 34 – 9: 1 

En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen 

hen: Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen 

en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; 

maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal 

het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en 

aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? 

Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit 

overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook 

schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de 

heilige engelen. En Hij zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er sommigen zijn 

van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij gezien zullen 

hebben dat het Koninkrijk van God met kracht gekomen is.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Markus (9: 2 - 7) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 110: 1, 2 

De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat 

Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten. De 

HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion. Halleluja. 

 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 9: 2 - 7 

En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes met Zich mee en 

bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen; en Hij werd voor hun ogen van 

gedaante veranderd. En Zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw, zo 

wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia 

met Mozes en zij spraken met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: 

Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; en laten wij drie tenten maken, voor U één 

en voor Mozes één en voor Elia één. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want zij 

waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en uit de 

wolk kwam een stem, die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 11: 2- 16 

En ik prijs u, broeders, omdat u in alles aan mij denkt en aan de overleveringen 

vasthoudt, zoals ik die aan u heb overgeleverd. Maar ik wil dat u weet dat 

Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God 

het hoofd van Christus. Iedere man die bidt of profeteert en iets op zijn hoofd 
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heeft, onteert zijn hoofd. Iedere vrouw echter die bidt of profeteert met 

onbedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd, want het is precies hetzelfde alsof zij 

kaalgeschoren is. Want als een vrouw het hoofd niet bedekt heeft, laat zij zich 

dan ook maar kaalknippen. Als het echter voor een vrouw schandelijk is 

kaalgeknipt of kaalgeschoren te zijn, laat zij dan het hoofd bedekken. Een man 

moet het hoofd namelijk niet bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid 

van God is. De vrouw is echter de heerlijkheid van de man. De man immers is 

niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Want ook is een man niet 

geschapen omwille van de vrouw, maar een vrouw omwille van de man. 

Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben, omwille van 

de engelen. Evenwel is de man niet zonder de vrouw, en de vrouw niet zonder 

de man, in de Heere. Want zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is ook de 

man er door de vrouw, maar alle dingen zijn uit God. Oordeel bij uzelf: is het 

gepast dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt? Of leert ook de natuur 

zelf u niet dat als een man lang haar draagt, het een oneer voor hem is? Maar 

als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer, omdat het lange haar 

als een bedekking aan haar gegeven is. Maar als iemand op twist uit lijkt te zijn, 

wij hebben een dergelijke gewoonte niet, en de gemeenten van God evenmin. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 5: 14 - 21 

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons 

verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons 

verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van 

Hem hebben gebeden, ontvangen. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een 

zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden, en Hij zal hem het leven 

geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de 

dood; daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. Elke ongerechtigheid is zonde; 

en er is zonde die niet tot de dood leidt. Wij weten dat ieder die uit God geboren 

is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft 

geen vat op hem. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het 

boze ligt. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand 

heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de 
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Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God 

en het eeuwige leven. Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 22: 6 - 10  

Maar het overkwam mij, toen ik onderweg was en omstreeks de middag 

Damascus naderde, dat plotseling vanuit de hemel een fel licht mij omstraalde. 

En ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen: Saul, Saul, waarom 

vervolgt u Mij? En ik antwoordde: Wie bent U, Heere? En Hij zei tegen mij: Ik 

ben Jezus de Nazarener, Die u vervolgt. En zij die bij mij waren, zagen wel het 

licht en werden zeer bevreesd, maar de stem van Hem Die tot mij sprak, 

hoorden zij niet. En ik zei: Heere, wat moet ik doen? En de Heere zei tegen mij: 

Sta op en ga naar Damascus, en daar zal met u gesproken worden over alles wat 

voor u vastgesteld is om te doen.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (14: 26 - 31) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 69: 33, 34, 31 

U die God zoekt, uw hart zal leven. Want de HEERE hoort de armen. Ik zal 

Gods Naam loven met gezang en Hem met dankzegging groot maken. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen.  
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Joh 14: 26 - 31 

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die 

zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. 

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die 

u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. U hebt 

gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom weer naar u toe. Als u 

Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de 

Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik. En nu heb Ik het u gezegd voordat het 

zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven. Ik zal niet veel meer 

met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over 

Mij. Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals de Vader 

Mij geboden heeft. Sta op, laten wij hier vandaan gaan.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
 

 

$$$ 
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Zaterdag VAN DE 6e WEEK v.d. 50 dagen  
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (11: 53 - 12: 3) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 51: 12 

Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige 

geest. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 11: 53 – 12: 3 

Toen Hij deze dingen tegen hen zei, begonnen de schriftgeleerden en Farizeeën 

hevig tegen Hem tekeer te gaan en dwongen zij Hem Zich over veel dingen uit 

te spreken: zij spanden strikken voor Hem om iets uit Zijn mond op te vangen, 

opdat zij Hem zouden kunnen beschuldigen. Intussen, toen er een menigte van 

vele duizenden mensen bijeengekomen was, zodat zij elkaar bijna onder de voet 

liepen, begon Hij te spreken, allereerst tot Zijn discipelen: Wees op uw hoede 

voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dat is de huichelarij. Want er is niets 

bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet 

bekend zal worden. Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht 

gehoord worden en wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, 

zal op de daken gepredikt worden.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (10: 21 - 24) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 112: 4 

Voor de oprechten gaat het licht op in de duisternis. Hij is genadig en 

barmhartig en rechtvaardig. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 10: 21 - 24 

Op dat moment verheugde Jezus Zich in de geest en zei: Ik dank U, Vader, 

Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en 

verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, 

Vader, want zo was het Uw welbehagen. Alle dingen zijn Mij overgegeven door 

Mijn Vader; en niemand weet Wie de Zoon is dan de Vader, en Wie de Vader is 

dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. En Hij keerde Zich naar 

de discipelen en zei tegen hen alleen: Zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want 

Ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet, 

en zij hebben ze niet gezien; en te horen de dingen die u hoort, en zij hebben ze 

niet gehoord.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Efeze, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Efe 4: 8 - 16 

Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis 

gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ 

anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? 

Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle 

hemelen om alle dingen te vervullen. En Hij heeft sommigen gegeven als 

apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer 
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anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van 

dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen 

tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een 

volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat 

wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de 

golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen 

om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan 

de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, 

namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en 

bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de 

mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot 

opbouw van zichzelf in de liefde.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Pet 5: 5 – 12 

Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar 

onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de 

hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de 

krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen 

op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam; want uw 

tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij 

zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de 

wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd 

wordt. De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige 

heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – 

toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de 

kracht in alle eeuwigheid. Amen. Met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik 

meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u 

aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is, waarin u staat. 
Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in  

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 24: 10 - 21  

Maar Paulus antwoordde, nadat de stadhouder hem een wenk had gegeven dat 

hij kon spreken: Omdat ik weet dat u al vele jaren rechter over dit volk bent, 

verdedig ik mijn zaak met des te meer vertrouwen. U kunt immers weten dat 

het niet meer dan twaalf dagen geleden is sinds ik naar Jeruzalem ging om te 

aanbidden. En zij hebben mij niet aangetroffen in de tempel, in gesprek met 

iemand of bezig met het veroorzaken van een samenscholing, niet in de 

synagogen en ook niet in de stad, en zij kunnen ook niets bewijzen van datgene 

waarvan zij mij nu beschuldigen. Maar dit erken ik voor u: dat ik volgens die 

Weg die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaderen dien, en dat ik 

alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten geschreven staat. Ik heb hoop op 

God – zij zelf verwachten het ook – dat er een opstanding van de doden zal zijn 

van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En daarom oefen ik mijzelf om 

altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. En na verscheidene 

jaren kwam ik om liefdegaven aan mijn volk te brengen en om te offeren. 

Terwijl ik dat deed, troffen enige Joden uit Asia mij, nadat ik gereinigd was, in 

de tempel aan, niet met een menigte en ook niet met opschudding. Die hadden 

hier voor u moeten verschijnen en mij moeten beschuldigen als zij iets tegen 

mij zouden hebben. Of laten deze mannen hier zelf zeggen of zij enige 

ongerechtigheid in mij vonden, toen ik voor de Raad stond, of het moest zijn 

met betrekking tot dit ene woord dat ik uitriep toen ik in hun midden stond: 

Over de opstanding van de doden word ik heden door u geoordeeld! 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (16: 15 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 136: 1, 2 

Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. 

Loof de God der goden, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 16: 15 - 23 

Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het 

Mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Een korte tijd en u ziet Mij niet, en 

weer een korte tijd en u zult Mij zien, want Ik ga heen naar de Vader. Sommigen 

dan van Zijn discipelen zeiden tegen elkaar: Wat betekent dit dat Hij tegen ons 

zegt: Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien; 

en: Want Ik ga heen naar de Vader? Zij zeiden dan: Wat bedoelt Hij met een 

korte tijd? Wij weten niet waarover Hij het heeft. Jezus dan wist dat zij Hem 

dit wilden vragen en zei tegen hen: Vraagt u zich onder elkaar af wat het 

betekent dat Ik gezegd heb: Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte 

tijd en u zult Mij zien? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult huilen en 

weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; en u zult bedroefd zijn, maar uw 

droefheid zal tot blijdschap worden. Wanneer een vrouw baart, heeft zij 

droefheid, omdat haar tijd gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard 

heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een 

mens ter wereld gekomen is. Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u 

weerzien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u 

wegnemen. En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 

u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
 

 
 

$$$ 
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Maandag VAN DE 7e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (4: 38 - 41) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 22: 2 

Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet, en 's nachts, maar ik vind 

geen stilte. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 4: 38 - 41 

Nadat Jezus opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging Hij naar het 

huis van Simon. De schoonmoeder van Simon had hoge koorts en ze vroegen 

Hem om hulp voor haar. En Hij boog Zich over haar heen en bestrafte de koorts 

en die verliet haar. Zij stond onmiddellijk op en diende hen. Toen de zon 

onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, 

deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. 

Ook gingen er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden: U bent de 

Christus, de Zoon van God! Maar Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te 

spreken, omdat zij wisten dat Hij de Christus was.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (4: 42 - 5: 3) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 119: 164, 165 

Ik loof U zevenmaal op een dag om Uw rechtvaardige bepalingen. Wie Uw wet 

liefhebben, hebben diepe vrede. Halleluja. 
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 4: 42 – 5: 3 

Toen het dag geworden was, ging Hij naar buiten en begaf Zich naar een 

eenzame plaats. De menigten zochten Hem en kwamen bij Hem en probeerden 

Hem tegen te houden, opdat Hij niet van hen weg zou gaan. Maar Hij zei tegen 

hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God 

verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden. En Hij predikte in de 

synagogen van Galilea. En het gebeurde, toen de menigte op Hem aandrong 

om het Woord van God te horen, dat Hij bij het meer Gennesaret stond. En Hij 

zag twee schepen aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit 

gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van één van die schepen, dat 

van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen, en Hij ging 

zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 8: 12 - 17 

Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. 

Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de 

daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de Geest 

van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest 

van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van 

aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De 

Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij 

kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-

erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook 

met Hem verheerlijkt worden.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 
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De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Joh 1: 1 - 8 

De ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen, die ik in 

waarheid liefheb en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren 

kennen omwille van de waarheid, die in ons blijft en met ons zal zijn tot in 

eeuwigheid: genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van God de Vader 

en van de Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. 

Ik heb mij er zeer over verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die 

in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de 

Vader ontvangen hebben. En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw 

gebod schrijf, maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben: laten wij elkaar 

liefhebben. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het 

gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen. Want 

er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus 

Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Let op 

uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon 

mogen ontvangen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 14: 19 - 23  

Maar er kwamen Joden uit Antiochië en Ikonium, die de menigten 

overtuigden; en zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, omdat zij 

dachten dat hij dood was. Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond 

hij op en ging de stad in, en de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar 

Derbe. En nadat zij aan die stad het Evangelie verkondigd hadden en veel 

discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystre, Ikonium en 

Antiochië, en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in 

het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk 

van God moeten ingaan. En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de 
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handen voor hen ouderlingen gekozen hadden en onder vasten gebeden 

hadden, droegen zij hen op aan de Heere, in Wie zij nu geloofden.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (15: 1 – 8) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 82: 8, 6  

Sta op, o God, oordeel de aarde, want Ú bezit alle volken. Ík heb wel gezegd: U 

bent goden, u bent allen zonen van de Allerhoogste. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 15: 1 – 8 

Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in 

Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt 

Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot 

u gesproken heb. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen 

uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. 

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel 

vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt 

hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze 

in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u 

blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt Mijn 

Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Dinsdag VAN DE 7e WEEK v.d. 50 dagen  
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Markus (9: 14 - 29) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Markus. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 48: 2 

De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad van onze God, op Zijn heilige 

berg. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Mar 9: 14 - 29 

En toen Hij bij de discipelen gekomen was, zag Hij een grote menigte om hen 

heen en enige schriftgeleerden, die met hen aan het redetwisten waren. En 

meteen toen heel de menigte Hem zag, waren zij ontdaan, en zij snelden naar 

Hem toe en begroetten Hem. En Hij vroeg aan de schriftgeleerden: Waarom 

redetwist u met hen? En iemand uit de menigte antwoordde: Meester, ik heb 

mijn zoon, die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken, bij U gebracht. 

En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond, en het schuim 

staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft; en ik heb tegen 

Uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. 

En Hij antwoordde hem en zei: O ongelovig geslacht, hoelang zal Ik nog bij u 

zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem bij Mij. En zij brachten hem 

bij Hem; en toen hij Hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken; en hij 

viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En Hij vroeg aan 

zijn vader: Hoelang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei: Van jongs af aan. 

En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te 

brengen; maar als U iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen 

over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen 

zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder 

tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de 

menigte samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en zei tegen hem: Geest 

die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, Ik beveel u: ga uit hem 

weg en kom niet meer in hem terug! En onder geschreeuw en hevig 



Dinsdag van de 7E week v.d. 50 dagen  

 

 

 

1322 

stuiptrekken ging hij uit hem weg; en de jongen werd als een dode, zodat velen 

zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem 

op; en hij stond op. En toen Hij in huis gegaan was, en zij alleen waren, vroegen 

Zijn discipelen Hem: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En Hij 

zei tegen hen: Dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en 

vasten.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (6: 12 - 16) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 138: 1, 3 

Ik zal U loven met heel mijn hart, Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 6: 12 - 16 

Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; 

en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En toen het dag was geworden, riep 

Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen 

noemde: Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en 

Johannes, Filippus en Bartholomeüs; Mattheüs en Thomas, Jakobus de zoon 

van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd, Judas, de broer van Jakobus, 

en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 8: 22 – 27 

Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in 

barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de 

eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de 

verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons 

lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is 

geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als 

wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo 

komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden 

zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met 

onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het 

denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 2e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

2Joh 1: 8 - 13 

Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een 

vol loon mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van 

Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel 

de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang 

hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan 

zijn slechte werken. Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wilde ik dat niet doen 

met papier en inkt; maar ik hoop naar u toe te komen en van mond tot mond 

met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn. U groeten de 

kinderen van uw zuster, de uitverkorene. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft  in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 14: 20 - 23  

En de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. En nadat zij aan die 

stad het Evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, 

keerden zij terug naar Lystre, Ikonium en Antiochië, en zij versterkten de zielen 

van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij 

door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan. En toen zij 

in elke gemeente door het opsteken van de handen voor hen ouderlingen 

gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden, droegen zij hen op aan de 

Heere, in Wie zij nu geloofden. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (15: 9 - 15) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 13: 6 

Ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is. Ik echter 

vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 15: 9 - 15 

Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. 

Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de 

geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. Deze 

dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw 

blijdschap volkomen zal worden. Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals 

Ik u liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat 
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iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent Mijn vrienden, als u doet wat 

Ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer 

doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader 

gehoord heb, bekendgemaakt heb.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Woensdag VAN DE 7e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (7: 18 - 23) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 119: 130 

Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 7: 18 - 23 

En de discipelen van Johannes berichtten hem over al die dingen. En nadat 

Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar 

Jezus met de vraag: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander? 

Toen de mannen bij Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft 

ons naar U toe gezonden met de vraag: Bent U Degene Die komen zou, of 

verwachten wij een ander? Op dat moment genas Hij velen van ziekten en 

aandoeningen en boze geesten; en aan veel blinden schonk Hij het 

gezichtsvermogen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht 

Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende worden, 

kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, 

doden opgewekt worden en aan armen het Evangelie verkondigd wordt. En 

zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (7: 24 - 28) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 12: 7 

De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een 

aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 7: 24 – 28 

Toen de boden van Johannes weggegaan waren, begon Hij tegen de menigte 

over Johannes te zeggen: Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar 

een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan 

naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleren gekleed? Zie, zij die 

prachtige kleding dragen en in weelde leven, zijn in de paleizen. Maar waar 

bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, Ik zeg u, zelfs naar veel meer 

dan een profeet. Deze is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel 

voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken. Want Ik zeg u: 

Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan 

Johannes de Doper, maar de minste in het Koninkrijk van God is groter dan 

hij.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de brief van St. Paulus aan de Romeinen, 

zijn zegen zij met ons. 
 

Rom 8: 28 – 39 

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten 

goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe 

bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de 
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Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die Hij er van tevoren toe 

bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die 

heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft 

Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor 

ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet 

gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle 

dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen 

van God? God is het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het 

Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de 

rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de 

liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of 

naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Zoals geschreven staat: Want omwille van U 

worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.) 

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft 

liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch 

engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch 

toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons 

zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.  

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 3e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

3Joh 1: 1 - 8 

De ouderling aan de geliefde Gajus, die ik in waarheid liefheb. Geliefde, ik wens 

dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. 

Want ik was zeer verblijd, toen er broeders kwamen die van uw waarheid 

getuigden, hoe u in de waarheid wandelt. Ik heb geen grotere blijdschap dan 

hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, u 

handelt trouw in alles wat u doet voor de broeders en voor de vreemdelingen, 

die getuigd hebben van uw liefde, in aanwezigheid van de gemeente. U zult er 

goed aan doen wanneer u hen verder op weg helpt op een voor God waardige 

manier. Want zij zijn voor Zijn Naam uitgegaan, zonder iets aan te nemen van 

de heidenen. Wij moeten dan zulke mensen ontvangen, opdat wij 

medearbeiders van de waarheid mogen worden.  Bemint de wereld niet, 

noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat voorbij en haar 

begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in eeuwigheid. Amen.  
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 15 4 - 9  

Toen zij in Jeruzalem gekomen waren, werden zij ontvangen door de gemeente 

en de apostelen en de ouderlingen; en zij deden verslag van alles wat God door 

hen gedaan had. Maar, zeiden zij, er zijn er enigen opgestaan onder de 

aanhangers van de sekte van de Farizeeën die gelovig zijn geworden, die zeggen 

dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te 

nemen. En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te 

bezien. En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op 

en zei tegen hen: Mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij 

uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het Evangelie 

zouden horen, en zouden geloven. En God, de Kenner van de harten, heeft 

getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan 

ons; en Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en heeft hun 

hart door het geloof gereinigd.  

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (15: 12 - 16) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 89: 53, 50 

De HEERE zij voor eeuwig geloofd. Amen, ja, amen. Heere, waar zijn Uw 

vroegere blijken van goedertierenheid? U hebt ze David gezworen bij Uw 

trouw. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 15: 12 – 16 

Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. Niemand heeft 

een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn 

vrienden. U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer 

slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden 

genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt 

heb. Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe 

bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, 

opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

$$$ 
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Donderdag VAN DE 7e WEEK v.d. 50 dagen 
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (8: 22 - 25) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 132: 4, 5 

Ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen sluimer, totdat ik voor de 

HEERE een plaats gevonden heb, een woning voor de Machtige Jakobs! 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 8: 22 – 25 

Het gebeurde op een van die dagen dat Hij met Zijn discipelen aan boord van 

een schip ging. En Hij zei tegen hen: Laten wij overvaren naar de overkant van 

het meer. En zij voeren weg. Toen zij voeren, viel Hij in slaap. En er viel een 

stormwind neer op het meer, en hun schip liep vol water en zij waren in nood. 

Zij gingen naar Hem toe, wekten Hem en zeiden: Meester, Meester, wij 

vergaan! Toen stond Hij op en bestrafte de wind en de golven. En ze gingen 

liggen en er kwam stilte. Hij zei tegen hen: Waar is uw geloof? Maar zij waren 

bevreesd en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, 

dat Hij ook de winden en het water bevel geeft en ze Hem gehoorzaam zijn? 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 
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Ochtend Wierookgebed 

Lukas (8: 1 - 3) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 91: 13, 14 

Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang 

vertrappen. Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem 

bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. 

Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 8: 1 – 3 

En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en 

er predikte en het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde. En de 

twaalf waren bij Hem, en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten 

genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie zeven 

demonen uitgegaan waren, en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester 

van Herodes, en Susanna en vele anderen, die Hem dienden uit hun eigen 

bezittingen.  Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 14: 5 – 11 

En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u 

profeteert. Immers, wie profeteert, is meer dan wie in andere talen spreekt, 

tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. En nu, 

broeders, als ik naar u toe zou komen en in andere talen zou spreken, wat voor 

voordeel zou ik u brengen, als ik ook niet tot u zou spreken óf door openbaring, 

óf door kennis, óf door profetie, óf door onderricht? Dat geldt ook de levenloze 

dingen die geluid geven, of het nu een fluit is of een citer, als zij zich niet 
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onderscheiden in hun klanken, hoe zal men weten wat op de fluit of op de citer 

gespeeld wordt? Want ook als de bazuin een onherkenbaar geluid geeft, wie zal 

zich gereedmaken voor de strijd? Zo is het ook als u door de taal geen goed 

verstaanbaar woord voortbrengt. Hoe zal dan begrepen worden wat er gezegd 

wordt? U bent dan namelijk als iemand die maar wat in de lucht spreekt. Er 

zijn, al naar het voorvalt, zoveel soorten geluiden in de wereld, en niet één 

daarvan is zonder eigen klank. Als ik dan de betekenis van het geluid niet ken, 

zal ik voor hem die spreekt een buitenlander zijn en zal hij die spreekt voor mij 

een buitenlander zijn. De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 3e brief van St. Petrus, zijn zegen zij 

met ons. 
 

3Pet 1: 10 – 15 

Daarom zal ik, als ik kom, de werken die hij doet, in herinnering brengen. Hij 

belastert ons met kwaadaardige praatjes; en hiermee nog niet tevreden, erkent 

hijzelf de broeders niet en verhindert het hun die het wel willen doen en stoot 

hen uit de gemeente. Geliefde, volg niet het kwade na maar het goede. Wie 

goeddoet, is uit God; maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien. Van 

Demetrius is een goed getuigenis gegeven door allen en door de waarheid zelf; 

en ook wij geven een goed getuigenis van hem, en u weet dat ons getuigenis 

waar is. Veel had ik te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. 

Ik hoop u namelijk spoedig te zien, en dan zullen wij van mond tot mond 

spreken. Vrede zij u. De vrienden groeten u. Groet de vrienden ieder bij naam.  

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 15: 7 - 12  

En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei 

tegen hen: Mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij 

uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het Evangelie 
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zouden horen, en zouden geloven. En God, de Kenner van de harten, heeft 

getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan 

ons; en Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en heeft hun 

hart door het geloof gereinigd. Welnu dan, waarom verzoekt u God door een 

juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet 

hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus 

Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. En heel de menigte zweeg, 

en zij hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en 

wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 

 

 

Het Heilige Evangelie  

Johannes (15: 17 – 25) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 31: 17, 18 

Doe Uw aangezicht over Uw dienaar lichten, verlos mij door Uw 

goedertierenheid. HEERE, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep U 

aan. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 15: 17 – 25 

Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt. Als de wereld u haat, weet dat zij Mij 

eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare 

liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb 

uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat Ik u gezegd 

heb: Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij 

ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het 

uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn 

Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft. Als Ik niet gekomen 

was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij geen 

voorwendsel voor hun zonde. Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader. Als Ik onder 

hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden zij 
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geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en Mij en Mijn Vader gehaat. Maar 

het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij 

zonder reden gehaat. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
 

 

$$$ 
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Vrijdag VAN DE 7e WEEK v.d. 50 dagen  
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (11: 24 - 26) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 42: 9 

Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden; 's nachts zal Zijn 

lied bij mij zijn. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 11: 24 - 26 

Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, gaat hij door dorre 

plaatsen om rust te zoeken. Maar wanneer hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal 

terugkeren naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben. En wanneer hij 

aankomt, vindt hij het geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt zeven 

andere geesten mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar 

binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger 

dan het begin. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Lukas (8: 18 - 21) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 119: 96, 89 

Aan alles, hoe volmaakt ook, heb ik een einde gezien; maar alleen Uw gebod is 

onbegrensd. Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen.  
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Luk 8: 18 - 21 

Let er dan op hoe u luistert, want wie heeft, aan die zal gegeven worden; en wie 

niet heeft, ook wat hij denkt te hebben, zal van hem afgenomen worden. Zijn 

moeder en Zijn broers kwamen naar Hem toe, maar zij konden niet bij Hem 

komen vanwege de menigte. En sommigen berichtten Hem: Uw moeder en Uw 

broers staan buiten en willen U zien. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: 

Mijn moeder en Mijn broeders zijn dezen, die het Woord van God horen en dat 

doen. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. 

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen zij met ons. 
 

1Kor 14: 12 - 17 

Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig 

te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. Daarom, laat hij die in een andere 

taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen. Want als ik in een andere taal 

bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Hoe is het dan? 

Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal 

met mijn geest lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand lofzingen. Want 

anders, als u dankzegt met uw geest, hoe zal hij die de plaats inneemt van de 

niet-ingewijde, amen zeggen op uw dankzegging, wanneer hij niet weet wat u 

zegt? Immers, u dankt wel op een mooie manier, maar de ander wordt niet 

opgebouwd. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

  



Vrijdag van de 7E week v.d. 50 dagen 

 

 

 

1338 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de brief van St. Judas, zijn zegen zij met 

ons. 
 

Jud 1: 22 - 25 

En ontferm u over sommigen, en ga daarbij met onderscheid te werk. Red 

anderen echter met vrees, en ruk hen uit het vuur. U moet ook haten het 

onderkleed dat door het vlees bevlekt is. Aan Hem nu Die bij machte is u voor 

struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote 

vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, 

kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 

 

 

De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de Handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 15: 13 – 18 

En toen zij zwegen, antwoordde Jakobus: Mannenbroeders, luister naar mij. 

Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om 

voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de 

woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: Hierna zal Ik 

terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is 

afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen 

die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn 

Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. Aan God zijn al Zijn 

werken van eeuwigheid bekend. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (7: 37 - 39) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons.  
 

Ps 25: 1 - 3 

Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet 

beschaamd worden, laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. 

Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 7: 37 – 39 

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als 

iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals 

de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En 

dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want 

de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. 

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  
 
 

$$$ 
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Zaterdag VAN DE 7e WEEK v.d. 50 dagen  
 

Avond Wierookgebed (Vespers) 

Lukas (8: 40 - 56) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Lukas. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 107: 2, 3 

Die Hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders, en die Hij uit de landen 

bijeen-gebracht heeft, van het oosten en van het westen, van het noorden en 

van de zee. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Luk 8: 40 - 56 

Het gebeurde, toen Jezus terugkeerde, dat de menigte Hem ontving, want ze 

waren allen op Hem blijven wachten. En zie, er kwam een man, van wie de 

naam Jaïrus was. Hij was een leidinggevende in de synagoge. Hij viel aan de 

voeten van Jezus en smeekte Hem naar zijn huis te komen. Hij had namelijk 

één kind, een dochter van ongeveer twaalf jaar, en die lag op sterven. Toen Hij 

erheen ging, drong de menigte zich om Hem heen. En een vrouw die al twaalf 

jaar bloedvloeiingen had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar 

door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar Hem toe 

en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; en onmiddellijk hield het vloeien 

van haar bloed op. En Jezus zei: Wie is het die Mij heeft aangeraakt? Toen zij 

het allen ontkenden, zeiden Petrus en die bij hem waren: Meester, de menigte 

duwt tegen U aan en verdringt U, en U zegt: Wie is het die Mij aangeraakt heeft? 

Jezus zei: Iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb gemerkt dat er kracht van 

Mij uitgegaan is. Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij 

bevend naar Hem toe, en nadat zij voor Hem neergevallen was, vertelde zij voor 

heel het volk om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk 

genezen was. Hij zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u 

behouden; ga heen in vrede! Terwijl Hij nog sprak, kwam er iemand van het 

huis van het hoofd van de synagoge en zei tegen hem: Uw dochter is gestorven; 

val de Meester niet lastig. Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde Hij hem: 

Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden. Toen Hij in het 
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huis gekomen was, liet Hij niemand binnenkomen dan Petrus, Jakobus, 

Johannes, en de vader en de moeder van het kind. Allen huilden luid en 

bedreven rouw over haar. Hij zei: Huil niet; zij is niet gestorven, maar zij slaapt. 

En zij lachten Hem uit, omdat zij wisten dat zij gestorven was. Maar toen Hij 

hen allen naar buiten gestuurd had, pakte Hij haar hand en riep: Kind, sta op! 

En haar geest keerde terug en zij stond onmiddellijk op; en Hij gaf opdracht 

dat men haar te eten zou geven. En haar ouders waren buiten zichzelf, en Hij 

beval hun dat zij niemand zouden zeggen wat er gebeurd was.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

 

Ochtend Wierookgebed 

Johannes (17: 1 - 13) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 33: 5, 6 

De aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE. Door het Woord van 

de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun 

legermacht. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 17: 1 - 13 

Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur 

is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt, zoals U 

Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen 

die U Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige 

waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt 

op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen. En 

nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat 

voordat de wereld er was. Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U 

Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en 

zij hebben Uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat U 

Mij gegeven hebt, bij U vandaan komt. Want de woorden die U Mij gegeven 

hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen, en zij hebben 

daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij 
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gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die 

U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U. En al wat van Mij is, is van U, en wat 

van U is, is van Mij; en Ik ben in hen verheerlijkt. En Ik ben niet meer in de 

wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, 

bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals 

Wij. Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw Naam. Hen die 

U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan 

de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld wordt. Maar nu kom Ik naar 

U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf 

hebben.   Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

 

 

Eucharistieviering (Liturgie) 
 

De Paulinische brieven 
 

De Paulinische brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Paulus aan de Korinthe, 

zijn zegen, zij met ons. 
 

1Kor 12: 31 – 14: 4 

En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Al zou ik de talen van de mensen 

en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend 

koper of een schallende cimbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de 

profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou 

ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, 

dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud 

van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, 

maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is 

vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, 

zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet 

verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, 

maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle 

dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. 

Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, 

zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden. Want wij 

kennen ten dele en wij profeteren ten dele, maar wanneer het volmaakte zal 

gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden. Toen ik een kind was, 

sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu 

ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan. Nu immers 

kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien 
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van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals 

ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 

meeste van deze is de liefde. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke 

gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren. Wie namelijk in een andere 

taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, 

maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profeteert, spreekt tot 

mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Wie in een andere taal 

spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. 

De genade en de vrede van de Heer zij met ons. Amen. 

 

 

De Katholieke brieven 
 

De Katholieke brieven, een lezing uit de 1e brief van St. Johannes, zijn zegen zij 

met ons. 
 

1Joh 2:12 - 17 

Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn 

Naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik 

schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, 

kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem 

kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u 

sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Heb 

de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld 

liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de 

begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, 

is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar 

begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 

Bemint de wereld niet, noch de dingen die in de wereld zijn. De wereld gaat 

voorbij en haar begeerlijkheid. Doch wie de wil van God doet blijft in 

eeuwigheid. Amen. 
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De Praxis 
 

De Praxis, een lezing uit de handelingen van onze vaders, de reine Apostelen 

die met de genade van de Heilige Geest vervuld zijn. Hun zegen zij met ons.  
 

Hnd 1: 15 - 26 

En in die dagen stond Petrus op te midden van de discipelen – er was namelijk 

een menigte bijeen van ongeveer honderdtwintig personen – en sprak: 

Mannenbroeders, dit Schrift-woord moest vervuld worden dat de Heilige Geest 

bij monde van David van tevoren gesproken heeft over Judas, die gids geweest 

is voor hen die Jezus gevangennamen; want hij werd bij ons gerekend en had 

aan deze bediening deel gekregen. Deze nu heeft met het loon van de 

ongerechtigheid een stuk grond verkregen, en nadat hij voorovergevallen was, 

barstte hij in het midden open en kwamen al zijn ingewanden naar buiten. En 

het is bekend geworden bij allen die in Jeruzalem wonen, zodat dat stuk grond 

in hun eigen taal Akeldama genoemd wordt, dat wil zeggen: bloedakker. Want 

er staat geschreven in het boek van de Psalmen: Laat zijn woonplaats woest 

worden en laat er niemand zijn die daarin woont. En: Laat een ander zijn ambt 

als opziener nemen. Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons 

omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heere Jezus onder ons inen 

uitging, te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop Hij van 

ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van Zijn opstanding. En zij 

stelden er twee voor: Jozef, die Barsabas heette, die ook Justus genoemd werd, 

en Matthias. En zij baden en zeiden: U Heere, Kenner van het hart van allen, 

wijs van deze twee er een aan, die U uitgekozen hebt om deel te krijgen aan 

deze bediening, namelijk aan het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is 

om naar zijn eigen plaats te gaan. En zij wierpen hun loten en het lot viel op 

Matthias; en hij werd met instemming van allen aan de elf apostelen 

toegevoegd. 

Het woord Gods vermeerdert zich, verspreidt zich, neemt toe in kracht en 

slaat diepe wortelen in de Heilige Kerk Gods. Amen. 
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Het Heilige Evangelie  

Johannes (17: 14 - 26) 
 

Sta op in Gods Vreze en luister naar het Heilige Evangelie: Een lezing uit het 

Evangelie volgens St. Johannes. Zijn zegen, zij met ons. 

Uit de psalmen van onze vader David de profeet. Zijn zegen, zij met ons. 
 

Ps 108: 4, 5 

Ik zal U loven onder de volken, HEERE; ik zal voor U psalmen zingen onder de 

natiën. Want Uw goedertierenheid is groot en reikt tot boven de hemel, Uw 

trouw tot de wolken. Halleluja. 
 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, onze Heer, onze God, onze 

Verlosser en ons aller Koning, Jezus Christus, Zoon van de levende God, aan 

wie alle eer en glorie in eeuwigheid. Amen. 
 

Joh 17: 14 - 26 

Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet 

van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat U hen uit de 

wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de 

wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door Uw waarheid; Uw 

woord is de waarheid. Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen 

in de wereld gezonden. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd 

zijn in de waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die 

door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, 

Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal 

geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U 

Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, 

opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt 

en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. Vader, Ik wil dat waar Ik ben, 

ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die 

U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de 

wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U 

gekend, en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun Uw 

Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U 

Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.  

Glorie zij aan God tot in eeuwigheid.  

$$$ 
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