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DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR  (C) 
 

 
EERSTE LEZING (Neh 8,2-4.5-6.8-10) 

Uit de boek Nehemia.  

In die dagen bracht de priester Ezra, het boek van de wet voorde vergadering van 
mannen en vrouwen en van allen die de voorlezing konden volgen.   Het was de eerste 
dag van de zevende maand. Vanaf de dageraad tot de middag las Ezra eruit voor op het 
plein voor de Waterpoort, verstaanbaar voor de mannen en vrouwen en iedereen die 
het kon volgen. Het volk luisterde aandachtig naar de voorlezing van het boek van de 
leer. Tegenover heel het volk opende Ezra het boek; hij stak immers boven iedereen 
uit. Op dat ogenblik ging iedereen staan. En Ezra prees de HEER, de grote God, en 
heel het volk antwoordde: `Amen, amen!' Zij staken hun handen omhoog, zij bogen 
het hoofd en zij vielen neer voor de HEER, met het gezicht op de grond. Zij lazen voor 
uit het boek van Gods leer, legden het uit en verklaarden de betekenis, zodat iedereen 
de lezing begreep.  Vervolgens zeiden Nehemia, de landvoogd, Ezra, de priester en 
schriftgeleerde, en de Levieten die de uitleg gaven tegen heel het volk: `Deze dag is 
gewijd aan de HEER uw God. Wees dus niet treurig en ween niet.' Het hele volk was 
namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de leer hoorde. En ze zeiden 
hun: `Kom, ga eten en drink er zoete drank bij, en deel met wie niets heeft, want deze 
dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, maar laat de vreugde die de HEER u 
schenkt uw kracht zijn.' 
 
 
 
TUSSENZANG (Ps  19) 
 
De wet van de HEER is volmaakt,  
een verademing voor de ziel . 
Wat de HEER zegt is betrouwbaar, 
het maakt de eenvoudige wijs. 
 

Wat de HEER voorschrijft is goed, 
een vreugde voor het hart. 
Wat de HEER verordent is helder, 
een licht voor de ogen. 
 

Wat  de HEER zegt is zonder smet, 
het houdt stand voor altijd. 
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De voorschriften van de HEER zijn betrouwbaar, 
rechtvaardig allemaal; 
Wat mijn mond zegt en mijn hart overweegt, 
laat het U genoegen doen, 
HEER, mijn rots, mijn verlosser. 
 

 
 

TWEEDE LEZING (1 Kor 12, 12-14.27) 

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.   

Broeders en  zusters,  Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel, en alle 
lichaamsdelen, hoe vele ook, zijn samen één lichaam; zo is het ook met Christus.  
Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn in de kracht van een en 
dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt, en allen zijn wij doordrenkt van één Geest. 
Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lichaamsdeel, maar uit vele. Welnu, u bent 
het lichaam van Christus, en ieder van u is van dit lichaam een onderdeel. 

  

 

EVANGELIE (Lc 1, 1-4.; 4,14-21) 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.  

Reeds velen hebben zich er al toe gezet het verhaal te doen van wat zich bij ons heeft 
voltrokken, aan de hand van de overlevering van de oorspronkelijke ooggetuigen die 
dienaar van het woord zijn geworden. Nu heb ook ik besloten alles van voren af aan 
nauwkeurig na te gaan en voor u, geachte Teofilus, ordelijk op schrift te stellen, zodat 
u zich kunt overtuigen van de betrouwbaarheid van de berichten die u hebt ontvangen. 
Jezus keerde terug naar Galilea in de kracht van de Geest. Zijn faam verbreidde zich 
over heel die streek.  Hij gaf onderricht in hun synagogen en werd door iedereen 
geëerd.  Zo kwam Hij in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte 
ging Hij op sabbat naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen,  en kreeg een 
boekrol van de profeet Jesaja aangereikt. Hij opende de rol en vond de plaats waar 
geschreven staat: De Geest van de Heer rust op mij; daartoe heeft Hij mij gezalfd. Om 
aan armen de goede boodschap te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan gevangenen 
hun vrijlating aan te kondigen en aan blinden het licht in hun ogen, om verdrukten in 
vrijheid te laten gaan, en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is. Daarna 
rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. De ogen van allen 
in de synagoge waren op Hem gericht. Toen begon Hij hen toe te spreken: `Vandaag is 
het schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan.' 

 


