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TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (C) 

 

 

EERSTE LEZING (Jer 38, 4-6.8-10) 

Uit de Profeet Jeremia.  

In die dagen zeiden de edelen tot te koning: `Die man moet sterven. Door zo te 

spreken tast hij het moreel aan van de soldaten die nog in de stad zijn en van de hele 

bevolking. Die man zoekt niet het welzijn van het volk maar zijn ondergang.' Koning 

Sedekia antwoordde: `Goed, hij is in uw macht; ik kan niet tegen u op.' Toen grepen 

ze Jeremia en wierpen hem in de put van prins Malkia, in het kwartier van de wacht; 

aan touwen lieten ze hem neer. In de put stond geen water, maar Jeremia zakte weg in 

de modder. kwam hij uit het paleis naar hem toe en zei:  `Heer koning, die mannen 

hebben een misdaad begaan door de profeet Jeremia in de put te werpen; hij zal daar 

sterven van honger, want in de stad is al het brood op.'  Daarop gaf de koning de 

Kusiet Ebed-Melek de opdracht: `Neem drie mannen met u mee en haal de profeet 

Jeremia uit de put, voordat hij sterft.' 

 

 

 

 

TUSSENZANG (Ps 40) 

 

Vurig zag ik uit naar de HEER; 

Hij boog zich en hoorde mijn roepen. 

Hij trok mij omhoog uit het rampzalige graf, 

omhoog uit slijk en moeras; 

Hij liet mij weer op rotsvaste grond staan, 

gaf mijn stappen weer stevigheid. 

 

Een nieuw lied gaf Hij mij in de mond, 

een lofzang voor onze God. 

Velen zien wat de HEER heeft gedaan, 

en vertrouwen op Hem, vol ontzag. 

 

Nu ik arm ben en zo ellendig, 

zal de Heer aan mij denken. 

Mijn helper en bevrijder bent U, 

wacht toch niet langer, mijn God. 
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TWEEDE LEZING (Hebr 12,1-4) 

Uit de brief aan de Hebreeën. 

Broeders en  zusters. Door zo'n wolk van getuigen omgeven moeten wij elke zondelast 

die ons hindert, van ons afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor 

we hebben ingeschreven.  Kijk naar Jezus, de leidsman en voltooier van ons geloof. 

Omwille van de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij een kruis op zich 

genomen en de schande niet geteld: nu zit Hij aan de rechterkant van Gods troon.  

Denk aan Hem die zoveel tegenstand van zondaars te verduren had; dat zal u helpen 

om niet uit te vallen en de moed niet op te geven.  U hebt nog niet tot bloedens toe 

weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. 

 

 

EVANGELIE (Lc 12, 49-53) 

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

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:  Ik kwam om vuur° op aarde te brengen en 

wat zou Ik graag willen dat het al brandde.  Ik moet een doop ondergaan, en hoe houd 

Ik het uit tot die volbracht is? 
 
Denken jullie dat Ik ben gekomen om vrede te brengen 

op aarde? Nee, zeg Ik jullie, eerder verdeeldheid. Vanaf nu zullen vijf mensen in één 

huis verdeeld zijn, drie tegen twee, en twee tegen drie:  vader tegen zoon, en zoon 

tegen vader; moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder; schoonmoeder tegen 

schoondochter, en schoondochter tegen schoonmoeder.'
  
 


