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Eerste lezing uit het boek Jesaja (Jes. 58:7-10) 
Is dit niet het vasten dat Ik verkies, zegt de HEER: 
je brood delen met de hongerige, 
onderdak bieden aan armen zonder huis, 
iemand kleden die naakt is, 
je bekommeren om je medemensen? 
Dan breekt je licht door als de dageraad,  
je zult spoedig herstellen. 
Je gerechtigheid gaat voor je uit, 
de majesteit van de HEER vormt je achterhoede. 
Dan geeft de HEER antwoord als je roept; 
als je om hulp schreeuwt, zegt Hij: ‘Hier ben Ik.’ 
Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, 
de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, 
wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt 
en de verdrukte gul onthaalt, 
dan zal je licht in het donker schijnen, 
je duisternis wordt als het licht van het middaguur. 

• Woord van de Heer – Wij danken God 
 
Antwoordpsalm (Ps. 112) 
Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de HEER 
en grote liefde voor zijn geboden. 
 
 Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister, 

genadig, liefdevol en rechtvaardig. 
Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, 
wie zijn zaken eerlijk behartigt. 

 
Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de HEER 
en grote liefde voor zijn geboden. 
 

De rechtvaardige komt nooit ten val, 
men zal hem eeuwig gedenken. 
Voor slechte tijding vreest hij niet, 
zijn hart is gerust: hij vertrouwt op de HEER. 

… 
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Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de HEER 
en grote liefde voor zijn geboden. 
 
 Standvastig is zijn hart en zonder vrees. 

Gul deelt hij uit aan de armen, 
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd, 
hij zal stijgen in aanzien en eer. 
 

Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de HEER 
en grote liefde voor zijn geboden. 
 
Tussenzang 
 
Tweede lezing uit de eerste brief aan de Korintiërs  
(1 Kor. 2:1-5)  
Broeders en zusters, toen ik bij u kwam 
om u het geheim van God te verkondigen, 
beschikte ook ik niet 
over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. 
Ik had besloten u geen andere kennis te brengen 
dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. 
Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid 
en was ik angstig en onzeker. 
De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, 
maar bewees zich door de kracht van de Geest, 
want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, 
maar op de kracht van God. 

• Woord van de Heer – Wij danken God 
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Evangelie volgens Matteüs (Mat. 5:13-16) 
Jezus zei: ‘Jullie zijn het zout van de aarde. 
Maar als het zout zijn smaak verliest, 
hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? 
Het dient nergens meer voor, 
het wordt weggegooid en vertrapt. 
Jullie zijn het licht voor de wereld. 
Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 
Je steekt ook geen lamp aan 
om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, 
nee, je zet hem op een standaard, 
zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, 
zodat zij jullie goede daden kunnen zien 
en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 


