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DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR  (C) 

 

 

EERSTE LEZING (Kon 19, 16b.19-21) 

Uit het eerste  boek de Koningen  

In die dagen zei de heer tot Elia: Gij moet   Elisa, de zoon van Safat uit Abel-

Mechola, moet u zalven tot uw opvolger als profeet.
 
 Elia vertrok vanuit daar en trof 

Elisa, de zoon van Safat, terwijl die aan het ploegen was. Twaalf koppels ossen 

gingen voor hem uit; hijzelf bevond zich bij het twaalfde. Toen Elia langskwam, 

wierp hij hem zijn mantel toe.  Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en zei: 

`Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en moeder, dan zal ik u volgen.' Hij 

antwoordde hem: `Ga maar weer terug; heb ik u soms tot iets verplicht?'  Hierop ging 

Elisa naar de ossen terug, nam zijn koppel, slachtte het, bereidde het vlees op het hout 

van de jukken en gaf het aan het werkvolk te eten. Daarna vertrok hij, volgde Elia en 

werd zijn dienaar. 

 

 

TUSSENZANG (Ps 16) 
 

Bescherm mij, o God, ik neem mijn toevlucht tot U. 

Van de HEER zeg ik nu: `U bent mijn Heer, 

Nee, de HEER is mijn erfdeel, mijn levensbeker, 

mijn lotsbestemming ligt in uw handen; 
 

 Ik prijs de HEER die mijn leidsman is; 

zelfs 's nachts spoort mijn hart mij daartoe aan. 

Ik houd de HEER voor ogen, de HEER altijd, 

Hij staat mij terzijde en ik wankel niet. 
 

 Mijn hart is dan ook verheugd, 

mijn innerlijk jubelt, mijn lichaam kent geen zorgen, 

want U geeft mijn leven niet aan het dodenrijk prijs,  

U laat uw vrome het graf niet zien. 
 

 U maakt mij vertrouwd met de weg naar het leven, 

met overvloedige vreugde bij U, 

met groot geluk aan uw rechterzijde, voorgoed. 
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TWEEDE LEZING (Gal  5, 1. 13-18) 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten.  

Broeders en  zusters, Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus 

stand en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen. Broeders en zusters, u werd 

geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als een voorwendsel voor een 

zondig leven, maar dien elkaar door de liefde. Want  de hele wet is vervat in dit ene 

woord: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.  Maar als u elkaar blijft bijten en 

verscheuren, vrees ik dat u elkaar nog eens zult ombrengen. Ik bedoel dit: leef volgens 

de Geest, dan zult u niet toegeven aan uw zondige begeerte.  Want de zondige natuur 

begeert tegen de Geest in en de Geest tegen de zondige natuur in, want ze zijn elkaars 

tegenstanders, zodat u juist niet doet wat u zou willen doen.  Maar als u zich door de 

Geest laat leiden, staat u niet onder de wet. 

 

 

EVANGELIE (Lc 9, 51-62) 

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

Toen de tijd naderde dat Hij zou worden weggenomen, koos Hij vastberaden Jeruzalem 

als reisdoel. Hij zond boden voor zich uit, maar toen die in een Samaritaans dorp 

kwamen om zijn komst voor te bereiden,  wilde men Hem niet ontvangen, omdat Hij 

Jeruzalem als reisdoel had gekozen. Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dat 

merkten, zeiden ze: `Heer, zullen we zeggen dat er vuur uit de hemel moet neerdalen 

om hen te vernietigen?' Maar Hij keerde zich om en wees hen terecht.  Toen gingen ze 

naar een ander dorp.
 
Terwijl ze hun reis voortzetten, zei iemand onderweg tegen Hem: 

`Ik wil U volgen, waar U ook naartoe gaat.'  Jezus zei tegen hem: `De vossen hebben 

een hol, en de vogels van de hemel een nest, maar de Mensenzoon kan nergens het 

hoofd neerleggen.'  Tegen een ander zei Hij: `Volg Me.' Die zei Hem: `Heer, sta me toe 

eerst mijn vader te gaan begraven.'  Maar Hij zei hem: `Laat de doden hun doden 

begraven; u moet het koninkrijk van God gaan verkondigen.'  Weer een ander zei: `Ik 

wil U volgen, Heer, maar sta me toe eerst thuis afscheid te nemen.' Tegen hem zei 

Jezus: `Wie de hand aan de ploeg slaat en dan nog eens omkijkt, deugt niet voor het 

koninkrijk van God.' 

 


