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VERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR  (C) 

 

 

EERSTE LEZING (Jes  66, 10-14) 

Uit de  Profeet Jesaja.  

Verheug u, samen met Jeruzalem, en juich om haar, u allen die haar liefhebben. Jubel 

met haar van blijdschap, u allen die om haar treuren. U mag zuigen en u verzadigen 

aan haar borsten vol van troost, u mag met volle teugen drinken van haar volle 

moederborst. `Want', zo spreekt de HEER, `Ik laat vrede naar haar toestromen als een 

rivier, en de roem van de volken als een beek die buiten zijn oevers treedt. Haar 

zuigelingen worden op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld. Zoals een 

moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten: in Jeruzalem zult u getroost worden. 

Zielsblij zult u het aanschouwen, en uw gebeente zal ontluiken als het groen. De hand 

van de HEER zal zich openbaren aan zijn dienaren. 

 

 

TUSSENZANG (Ps 66) 

 

Heel de aarde, juich voor God, 

zing een lied op zijn heerlijke naam, 

een loflied dat zijn glorie erkent; 

en het luidt: `Hoe ontzagwekkend zijn uw daden. 
 

Heel de aarde moet buigen voor U, 

zingen voor U, een lied zingen op uw naam.' 

Kom en zie de werken van God, 

bij de mensen gevreesd door zijn daden. 
 

Hij heeft de zee begaanbaar gemaakt, 

en te voet trokken zij door de stroom: 

laten wij ons om Hem verheugen. 

In zijn almacht heerst Hij over de wereld, 

zijn ogen zijn op de volken gericht. 
 

Kom dan en luister naar mijn verhaal,  

iedereen die ontzag kent voor God, 

luister naar wat Hij gedaan heeft voor mij. 

God is gezegend: 

mijn gebed heeft Hij niet afgewezen 

en zijn liefde heeft Hij mij niet ontzegd. 
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TWEEDE LEZING (Gal  6, 14-18) 

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

Broeders en  zusters,  Wat mij betreft: ik denk er niet aan mij op iets anders te 

beroemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor 

mij gekruisigd is en ik voor de wereld gekruisigd  ben. Het gaat niet om besnijdenis of 

onbesnedenheid, maar om de nieuwe schepping. Laat vrede en barmhartigheid komen 

over allen die naar dit beginsel leven, en over het Israël van God! Laat voortaan 

niemand het mij lastig maken, want ik draag de merktekens van Jezus in mijn 

lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw 

geest. Amen. 

 

 

EVANGELIE (Lc 10, 1-12.17-20) 

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

Hierna wees de Heer nog tweeënzeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor 

zich uit naar alle steden en plaatsen waar Hij zelf nog komen zou. Hij zei tegen hen: 

`De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de eigenaar van 

de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst. Ga nu, maar weet wel, Ik stuur jullie 

als lammeren onder de wolven. Neem geen beurs mee, geen reistas en geen schoenen, 

en groet onderweg niemand. Als je bij iemand in huis komt, zeg dan eerst: ` `Vrede 

aan dit huis.'' Woont daar een vredelievend° mens, dan zal jullie vrede op hem rusten; 

zo niet, dan zal die naar jullie terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je 

aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Trek niet van het ene huis naar het 

andere.  Als je in een stad komt waar men je ontvangt, eet dan wat men je voorzet.  

Genees er de zieken en zeg tegen hen: ` `Het koninkrijk van God is nu dichtbij u 

gekomen.'' Maar als je in een stad komt waar men je niet ontvangt, ga daar de straat op 

en zeg:  ` `Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten zit, mag u houden - wij vegen 

het af. Maar weet wel, het koninkrijk van God is dichtbij.''  Ik zeg jullie: voor Sodom 

zal het op die dag draaglijker zijn dan voor zo'n stad.  De tweeënzeventig kwamen 

opgetogen terug. `Heer,' zeiden ze, `zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons in uw 

naam.'  Hij zei tegen hen: `Ik zag de satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen.  

Kijk, Ik heb jullie de macht gegeven om op slangen en schorpioenen te trappen en in te 

gaan tegen alle vijandelijke krachten; niets kan jullie deren. Toch moeten jullie je niet 

verheugen omdat de geesten zich aan jullie onderwerpen; nee, verheug je omdat jullie 

namen staan opgetekend in de hemel.' 

 


