XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

VIJTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR (C)

EERSTE LEZING (Deut 30, 10-14)
Uit het boek Deuteronomium.
In die dagen sprak Mozes tot het volk: Maar dan moet u aan de HEER gehoorzamen
en alle geboden en voorschriften onderhouden die in dit wetboek staan opgetekend;
dan moet u met heel uw hart en heel uw ziel terugkeren tot de HEER uw God. De
geboden die ik u vandaag geef, zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw
bereik. Ze zijn niet in de hemel en u hoeft niet te zeggen: ` `Wie zal naar de hemel
gaan om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen
volbrengen?'' Ze zijn niet overzee en u hoeft niet te zeggen: ` `Wie zal de zee
oversteken om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen
volbrengen?'' Nee, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. U kunt het dus
volbrengen.

TUSSENZANG (Ps 69)
Daarom, o HEER, ga ik tot U bidden:
laat uw uur van genade over mij komen;
o God, zo mateloos goed, antwoord mij:
mijn trouwe helper bent U.
Geef mij antwoord, HEER, zo genadig en goed,
keer u tot mij in uw grenzenloze ontferming.
Maar ik, die in ellende en pijn leef,
o God, laat uw hulp mij er bovenop helpen.
Dan loof ik Gods naam met een lied,
een lied van dank op zijn grootheid.
Want God zal Sion bevrijden,
de steden van Juda herbouwen.
Hun nazaten zullen het beërven:
en degenen die verknocht zijn aan
zijn naam zullen daar wonen.
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TWEEDE LEZING (Kol 1, 15-20)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse.
Broeders en zusters, Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van
heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen, in de hemel en op de aarde, het
zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Alles
is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.
Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong, de
eerstgeborene uit de doden, om in alles de eerste te zijn, Hij alleen. Want in Hem heeft
heel de volheid° willen wonen om door Hem alles met zich te verzoenen en vrede te
stichten door het bloed, aan het kruis vergoten, om alle wezens in de hemel en op de
aarde door Hem te verzoenen.

EVANGELIE (Lc 10, 25-37)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
In die tij trad een wetgeleerde naar voren om Jezus op de proef te stelle. Hij zeide:
`Rabbi, `wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' Hij zei tegen
hem: `Wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest u dat?' Hij gaf ten antwoord: `U
zult de Heer uw God liefhebben° met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw
kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.' Hij zei tegen hem: `Juist
geantwoord! Doe dat en u zult leven.' Maar hij wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan
Jezus: `Ja maar, wie is mijn naaste?' Jezus nam weer het woord en zei: `Op reis van
Jeruzalem naar Jericho viel iemand in handen van rovers. Ze schudden hem uit,
mishandelden hem en lieten hem halfdood achter. Toevallig kwam er een priester
langs die weg; hij zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Ook een Leviet die
voorbijkwam en hem zag, liep in een boog om hem heen. Toen kwam er een
Samaritaan langs die op reis was; hij zag hem en was ten diepste met hem begaan. Hij
ging naar hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. Toen zette hij hem
op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg, waar hij hem verder verzorgde.
De volgende ochtend haalde hij twee denariën tevoorschijn en gaf ze aan de waard. `
`Zorg voor hem,'' zei hij, ` `en als u nog meer kosten moet maken, zal ik ze u op mijn
terugreis vergoeden.'' Wie van die drie is naar uw mening de naaste geweest van de
man die in handen van de rovers was gevallen?' Hij zei: `Hij die hem barmhartigheid
heeft bewezen.' Jezus zei tegen hem: `Doe dan voortaan net als hij.'
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