XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR (C)

EERSTE LEZING (Pred 1, 2; 2,21-23)
Uit het boek der Wijsheid.
Die nacht was aan onze vaderen tevoren bekendgemaakt, zodat zij, zeker wetend op
welke eden zij vertrouwden, vol vreugde zouden zijn. Wat door uw volk verwacht
werd was: redding voor de rechtvaardigen en ondergang voor de vijanden. Want door
datgene waarmee U de tegenstanders strafte, hebt U roem verleend aan ons, de door U
geroepenen. In het verborgene brachten de heilige zonen van de vrome mensen hun
offer en zij aanvaardden eensgezind de goddelijke Wet, dat de heiligen gelijkelijk
zouden delen in dezelfde goede dingen en dezelfde gevaren; vooraf zongen zij reeds
de lofzangen van hun vaderen.

TUSSENZANG (Ps 33)
Rechtvaardigen, juich om de HEER;
wie oprecht is moet Hem eren.
Gelukkig het volk waarvan de HEER god is,
de natie die Hij tot zijn erfdeel koos.
Nee, het oog van de HEER rust
op degenen die Hem vrezen
en die op zijn liefde vertrouwen.
Hij zal hen vrijwaren van de dood,
hen bij hongersnood in leven houden.
Vol vertrouwen zien wij uit naar de HEER,
Hij is ons schild, Hij is onze helper.
Uw liefde, HEER, zal over ons komen:
wij wachten, wij wachten op U.
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TWEEDE LEZING (Hebr 11,1-2.8-19)
Uit de brief aan de Hebreeën.
Broeders en zusters, Het geloof is de vaste grond voor wat wij hopen, het bewijs van
wat wij niet zien. Om hun geloof werden de ouden met ere vermeld. Door het geloof
heeft Abraham gehoor gegeven aan de roepstem van God en ging hij op weg naar een
land dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen; hij vertrok zonder te weten
waarheen. Door het geloof verbleef hij als vreemdeling in het land dat hem beloofd
was; hij woonde er in tenten, evenals Isaak en Jakob, die dezelfde belofte erfden; want
hij zag uit naar de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwer is.
Door het geloof heeft ook Sara, die onvruchtbaar was, de kracht ontvangen om
ondanks haar hoge leeftijd nog moeder te worden, omdat ze Hem die de belofte had
gedaan, betrouwbaar achtte. Daarom is ook uit één man, die totaal
was
afgeleefd, een nageslacht ontsproten, talrijk als de sterren aan de hemel, ontelbaar als
de zandkorrels aan het strand van de zee. In geloof zijn zij allen gestorven, zonder te
hebben ontvangen wat hun beloofd was. Zij hebben het alleen uit de verte gezien en
begroet. Zij hebben zichzelf vreemdelingen en voorbijgangers op aarde genoemd. Wie
zo spreken, geven duidelijk te kennen dat zij op zoek zijn naar een vaderland. Hadden
zij heimwee gehad naar het land van hun herkomst, dan hadden zij gemakkelijk
kunnen terugkeren, maar hun verlangen ging uit naar een beter vaderland, het
hemelse. Daarom schaamt God zich niet om hun God genoemd te worden, want Hij
heeft voor hen een stad gebouwd. Door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef
gesteld werd, Isaak ten offer gebracht. Hij stond op het punt om zijn enige zoon te
offeren, en dat terwijl hij de beloften had ontvangen en tegen hem gezegd was: Zij die
van Isaak afstammen, zullen gelden als uw nageslacht. Want hij was ervan overtuigd
dat God zelfs de macht heeft om doden tot leven te wekken; daarom heeft hij zijn zoon
ook teruggekregen.
EVANGELIE (Lc 12, 32-40)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft
jullie Vader behaagd je het koninkrijk te schenken. Verkoop je bezit en geef
aalmoezen. Zorg voor beurzen die niet verslijten, een onuitputtelijke schat in de hemel,
waar geen dief bij kan komen en die geen mot kan aantasten. Want waar je schat is,
daar zal ook je hart zijn. Houd je lendenen omgord en je lampen brandend. Jullie
moeten net zo doen als mensen die hun heer opwachten wanneer hij thuiskomt van de
bruiloft, om hem, als hij komt en aanklopt, meteen te kunnen opendoen. Gelukkig zijn
de knechten die de heer wakend aantreft bij zijn komst. Ik verzeker jullie dat hij zich
omgordt, hen aan tafel nodigt en rondgaat om hen te bedienen. Gelukkig zijn zij als hij
hen zo aantreft, ook al komt hij om middernacht of nog later. Bedenk wel: als de heer
des huizes geweten had hoe laat de dief komen zou, dan had hij de inbraak wel
verhinderd. Ook jullie moeten voorbereid zijn, want de Mensenzoon komt op een uur
waarop je het niet verwacht.'
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