De lezingen van dit weekeinde (4de zondag door het jaar)
De lezingen roepen ons op tot gerechtigheid. In de eerste lezing uit het boek Sefanja (=JHWH
heeft beschermd, geschreven rond 630 v. Chr.), zegt de profeet tot ons: 'Zoek JHWH, allen in
het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven, zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid.'
In de tweede lezing uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinte maakt de
apostel zijn volgelingen duidelijk dat God kiest voor onbelangrijke mensen. 'Vrienden, God
heeft jullie uitgekozen. Denk eens terug aan het moment dat jullie gingen geloven. Jullie
waren toen geen belangrijke mensen. Jullie vielen niet op door jullie wijsheid, en jullie waren
ook niet machtig en rijk. Maar God heeft juist mensen uitgekozen die in deze wereld 'dom'
of 'zwak' genoemd worden' (BGT).
De tweede lezing, genomen uit Matteüs, gaat over de Bergrede van Jezus. Deze rede kan
beschouwd worden als de kern van de leer van Jezus en gaat over Zijn zaligsprekingen: "Zalig
de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want
zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die
hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de
barmhartigen, wat zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij
zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.
Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om
Mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel."
Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 146: 'Een loflied voor de Heer, heel mijn
leven, een psalm tot het laatst voor mijn God.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als
vers: 'Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Aan allen die Hem
aanvaardden gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden.'
(BGT: Bijbel in Gewone Taal)

