XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

TWEEËNTWINTIGSTE ZONDAG
DOOR HET JAAR (C)

EERSTE LEZING (Sir 3, 17-18.20.28-29)
Uit het boek Ecclesiasticus.
17

Wat je doet, mijn kind, doe dat met zachtheid en je zult meer bemind worden dan
iemand die geschenken geeft. Hoe hoger je staat, des te kleiner moet je maken, en je
zult genade vinden bij de Heer. Want groot is de barmhartigheid van de Heer en aan de
nederigen toont Hij zijn geheimen. Voor de kwaal van de hoogmoedige bestaat geen
genezing, want de plant van de slechtheid heeft wortel geschoten in hem. Het hart van
de verstandige mens denkt na over de spreuken; wat de wijze voor zichzelf wenst is
een oor dat luistert.

TUSSENZANG (Ps 68)
Maar de rechtvaardigen zijn verheugd,
breken uit in jubel voor God,
en uitgelaten vieren zij feest.
Zing voor God, zing een lied op zijn naam,
maak ruim baan voor Hem
die door de steppen rijdt.
Juich voor de Heer, want de Heer is zijn naam.
Vader van wezen, beschermer van weduwen.
Dat is God in zijn heilige woning:
God geeft de eenzamen een thuis
en laat gevangenen ontsnappen U geeft ons regen in overvloed,
uw land dat versmacht laat U, God, herleven,
uw volk dat daar woont laat U, God, herleven,
vanuit uw vrijgevigheid voor de arme.
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TWEEDE LEZING (Hebr 12, 18-19.22-24)
Uit de brief aan de Hebreeën.
Broeders en zusters. Want u bent niet genaderd tot een tastbaar en laaiend vuur, met
duisternis, donderwolken en stormwind, waar de trompet klonk en de stem de
woorden sprak, en de toehoorders smeekten dat zij niet langer tot hen zou spreken.
En wat ze zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes uitriep: `Ik sidder van angst.' Nee,
u bent genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse
Jeruzalem, tot duizenden engelen, de feestelijke vergadering van de eerstgeborenen
die in de hemel zijn ingeschreven, tot God, de rechter van allen, tot de geesten van de
rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een
nieuw verbond.

EVANGELIE (Lc 14, 1.7-14)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Toen Jezus Op een sabbat ging Hij bij een van de leiders van de farizeeën thuis eten;
zij letten scherp op Hem. Omdat Hij zag hoe de genodigden de ereplaatsen uitzochten,
hield Hij hun een gelijkenis voor: `Wanneer° u op een bruiloft bent genodigd, ga dan
niet op de ereplaats zitten. Misschien heeft de gastheer iemand uitgenodigd die
belangrijker is dan u, en dan zal hij naar u toe komen en zeggen: ` `Sta uw plaats aan
hem af.'' Vol schaamte moet u dan achteraan gaan zitten. Ga liever, als u ergens
uitgenodigd bent, achteraan zitten. Dan zal de gastheer naar u toe komen en zeggen: `
`Vriend, kom meer naar voren.'' Dat zal een eer voor u zijn in het oog van al uw
disgenoten. Iedereen immers die zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich
vernedert zal verheven worden.' Hij zei ook nog, nu tegen zijn gastheer: `Wanneer u 's
middags of 's avonds een feestmaal geeft, roep dan niet uw vrienden bij elkaar, of uw
broers, of uw familie, of rijke buren. Die zouden u op hun beurt uitnodigen, om iets
terug te doen. Nodig liever, als u een feest aanricht, armen uit, gebrekkigen, kreupelen
en blinden. Wat een geluk voor u dat zij er niets tegenover kunnen stellen. Want het
zal u teruggegeven worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.'
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