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EERSTE LEZING • 1 Koningen 19, 9-15

Uit het eerste boek Koningen.

Elia ging een grot binnen
en overnachtte er.
Toen kwam het woord van de Eeuwige tot hem:
‘Wat doet gij hier, Elia?’
Hij antwoordde:
‘Ik heb vurig geijverd voor de Eeuwige,
de God van de legerscharen.
De Israëlieten hebben uw verbond met voeten getreden,
uw altaren omvergehaald
en uw profeten met het zwaard gedood;
ik alleen ben overgebleven,
en nu staan ze ook mij naar het leven.’
Maar de Eeuwige zei:
‘Ga naar buiten
en treed voor de Eeuwige op de berg.’
Toen trok de Eeuwige voorbij.
Voor de Eeuwige uit ging een zeer zware storm,
die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde.
Maar de Eeuwige was niet in de storm.
Op de storm volgde een aardbeving.
Maar ook in de aardbeving was de Eeuwige niet.
Op de aardbeving volgde vuur.
Maar ook in het vuur was de Eeuwige niet.
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Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries.
Zodra Elia dit hoorde,
bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel,
ging naar buiten
en bleef staan aan de ingang van de grot.
En toen klonk er een stem die hem vroeg:
‘Wat doet gij hier, Elia?’
Hij antwoordde:
‘Ik heb vurig geijverd voor de Eeuwige,
de God van de legerscharen.
De Israëlieten hebben uw verbond met voeten getreden,
uw altaren omvergehaald
en uw profeten met het zwaard gedood;
ik alleen ben overgebleven,
en nu staan ze ook mij naar het leven.’
Toen zei de Eeuwige tot hem:
‘Keer terug op uw schreden
en ga door de woestijn naar Damascus;
als ge daar gekomen zijt,
moet ge Hazaël zalven tot koning van Aram.’



6

TUSSENZANG • Psalm 1, 1-6

REFR:  Gelukkig de man die de wet van de Heer 
dag en nacht overweegt.

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem raden;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit temidden der spotters;
maar die zijn geluk vindt in ‘s-Heren wet,
haar dag en nacht overweegt.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar alwat hij doet, brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet:
de wind blaast hen weg als kaf.
De bozen doorstaan het oordeel niet,
de zondaars niet het vonnis der vromen.
De Heer let immers op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.
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TWEEDE LEZING • 1 Timoteüs 1, 12-17

Lezing uit de brief van de heilige apostel 
Paulus aan Timoteüs.

Ik zeg dank aan Hem die mij sterkt,
Christus onze Heer,
dat Hij mij vertrouwen heeft geschonken
door mij in zijn dienst te nemen,
hoewel ik eertijds een godslasteraar was,
een vervolger en geweldenaar.
Maar mij is barmhartigheid bewezen,
omdat ik, nog ongelovig, handelde in onwetendheid.
En ik werd in rijke overvloed de genade van onze Heer deelachtig
en daarmee het geloof en de liefde die in Christus Jezus zijn.
Dit woord is betrouwbaar en volkomen geloofwaardig:
‘Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden.’
En de eerste van hen ben ik.
Daarom juist is mij barmhartigheid bewezen:
Jezus Christus wilde aan mij als eerste
heel zijn lankmoedigheid demonstreren,
als een model voor allen
die in de toekomst op Hem zouden vertrouwen
en eeuwig leven winnen.
Aan de koning der eeuwen,
aan de onvergankelijke, onzichtbare, enige God
zij eer en roem in de eeuwen der eeuwen! Amen.



EVANGELIE • Matteüs 8, 23-27

Uit het heilig Evangelie van onze heer Jezus Christus 
volgens Matteüs.

Toen Jezus in de boot stapte,
volgden zijn leerlingen Hem.
Opeens raakte de zee in hevige beroering,
zodat de golven over de boot sloegen;
Hij echter lag te slapen.
Zij gingen naar Hem toe
en maakten Hem wakker met de woorden:
‘Heer, red ons, wij vergaan!’
Hij sprak tot hen:
‘Waarom zijt gij bang, kleingelovigen?’
Dan stond Hij op,
richtte Zich met een dwingend woord tot de winden en de zee,
en het water werd volmaakt stil.
De mensen stonden verbaasd en zeiden:
‘Wat voor iemand is dat toch,
dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzamen?’
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ENGLISH
St. Ignatius of Loyola - July 31th

First Reading - 1 Kings 19, 9-15
At that place Elijah came to a cave, and spent the night there.
Then the word of the Lord came to him, saying, ‘What are you doing here, Elijah?’  
He answered, ‘I have been very zealous for the Lord, the God of hosts; for the Israelites have 
forsaken your covenant, thrown down your altars, and killed your prophets with the sword.  
I alone am left, and they are seeking my life, to take it away.’

The Lord said, ‘Go out and stand on the mountain before the Lord, for the Lord is about to 
pass by.’ Now there was a great wind, so strong that it was splitting mountains and breaking 
rocks in pieces before the Lord, but the Lord was not in the wind; and after the wind an 
earthquake, but the Lord was not in the earthquake; and after the earthquake a fire, but 
the Lord was not in the fire; and after the fire a sound of sheer silence. When Elijah heard 
it, he wrapped his face in his mantle and went out and stood at the entrance of the cave. 
Then there came a voice to him that said, ‘What are you doing here, Elijah?’ He answered, 
‘I have been very zealous for the Lord, the God of hosts; for the Israelites have forsaken your 
covenant, thrown down your altars, and killed your prophets with the sword. I alone am left, 
and they are seeking my life, to take it away.’ Then the Lord said to him, ‘Go, return on your 
way to the wilderness of Damascus; when you arrive, you shall anoint Hazael as king over 
Aram.

Second Reading - 1 Timothy 1, 12-17
I am grateful to Christ Jesus our Lord, who has strengthened me, because he judged me 
faithful and appointed me to his service, even though I was formerly a blasphemer, a 
persecutor, and a man of violence. But I received mercy because I had acted ignorantly in 
unbelief, and the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in 
Christ Jesus. The saying is sure and worthy of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners—
of whom I am the foremost. 16 But for that very reason I received mercy, so that in me,  
as the foremost, Jesus Christ might display the utmost patience, making me an example to those who would come 
to believe in him for eternal life. To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honour and glory for 
ever and ever. Amen.

Gospel - Matthew 8, 23-27
Jesus got into the boat, and his disciples followed him. A gale arose on the lake, so great that the boat  
was being swamped by the waves; but he was asleep. And they went and woke him up, saying, ‘Lord, save us! 
We are perishing!’ And he said to them, ‘Why are you afraid, you of little faith?’ Then he got up and rebuked  
the winds and the sea; and there was a dead calm. They were amazed, saying, ‘What sort of man is this, that  
even the winds and the sea obey him?’
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