XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

VIERENTWINTIGSTE ZONDAG
DOOR HET JAAR (C)

EERSTE LEZING (Ex 32, 7-11.13-14)
Uit het boek Exodus.
In die dagen sprak de Heer tot Mozes: `Ga nu naar beneden, want het volk dat u uit
Egypte hebt geleid, is tot zonde vervallen. Ze zijn nu al afgeweken van de weg die Ik
hun had voorgeschreven: ze hebben een stierkalf gemaakt, ze buigen zich daarvoor
neer, ze dragen er offers voor op en schreeuwen: ` `Israël, dit is de god die u uit Egypte
heeft geleid.'' ' Ook sprak de Heer tot Mozes: `Ik zie nu hoe halsstarrig dit volk is.
Laat Mij begaan, dan zal Ik hen in mijn brandende toorn vernietigen. Maar van u zal Ik
een groot volk maken.' Mozes trachtte de Heer zijn God gunstig te stemmen en vroeg:
`Waarom, Heer, zou U uw toorn laten woeden tegen uw volk, dat U met grote kracht
en sterke hand uit Egypte hebt geleid? Denk aan uw dienaren Abraham, Isaak en
Israël, aan wie U onder ede beloofd hebt: Ik zal uw nakomelingen talrijk maken als de
sterren aan de hemel, en heel het land waarover Ik heb gesproken zal Ik uw
nakomelingen voor altijd in bezit geven. Het zal voor eeuwig hun erfdeel zijn.'' Toen
zag de HEER af van het onheil waarmee Hij zijn volk had bedreigd.

TUSSENZANG (Ps 51)
Wees mij genadig, God die liefde bent;
U, grenzenloze barmhartigheid,
wis uit wat ik heb misdaan.
Was mij schoon van schuld,
reinig mij van mijn zonde.
God, schep in mij een zuiver hart,
vernieuw mijn geest, maak hem standvastig.
Verstoot mij niet, weg van uw gelaat,
neem uw heilige geest niet weg van mij.
Heer, open mijn lippen
en mijn mond zal uw lof verkondigen.
Een berouwvolle geest is een offer voor God.
Een rouwmoedig, vermorzeld hart,
zult U, o God, niet verwerpen.
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TWEEDE LEZING (1 Tim 1, 12-17)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs.
Dierbare, Ik zeg dank aan Hem die mij gesterkt heeft, Christus onze Heer, omdat Hij
mij vertrouwen heeft geschonken, door mij in zijn dienst te nemen, hoewel ik
vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een overmoedige. Maar ik heb
barmhartigheid ondervonden, omdat ik, nog ongelovig, handelde in onwetendheid.
De genade van onze Heer heeft mij overstelpt, en daarmee het geloof en de liefde die
in Christus Jezus zijn. Dit woord° is betrouwbaar en verdient volledige instemming:
`Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden.' En de eerste van hen
ben ik. Daarom juist heb ik barmhartigheid ondervonden: Christus Jezus wilde aan
mij als eerste heel zijn lankmoedigheid tonen, als een voorbeeld voor allen die in de
toekomst op Hem zouden vertrouwen, omwille van het eeuwige leven. Aan de koning
van de eeuwen, aan de onvergankelijke, onzichtbare, enige God zij de eer en de glorie
tot in alle eeuwigheid! Amen.

EVANGELIE (Lc 15, 1-10)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
In die tijd kwamen alle tollenaars en zondaars naar Hem luisteren. De farizeeën en
schriftgeleerden spraken daar schande van en zeiden: `Die man ontvangt zondaars en
eet met hen.' Maar Hij vertelde hun deze gelijkenis: Als een van u honderd schapen
heeft en er één van verliest, laat hij dan niet de negenennegentig andere schapen in de
eenzaamheid achter om op zoek te gaan naar het verloren schaap, totdat hij het vindt?
En als hij het gevonden heeft, neemt hij het vol blijdschap op zijn schouders;
thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren en zegt hun: ` `Deel in mijn blijdschap
want ik heb mijn verloren schaap weer teruggevonden.'' Ik zeg u, zo zal er in de
hemel° meer blijdschap zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over
negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of als een vrouw die
tien drachmen heeft, er één verliest, steekt ze dan niet een lamp aan, veegt het huis en
zoekt zorgvuldig totdat zij die drachme vindt? En als zij die gevonden heeft, roept ze
haar vriendinnen en buren en zegt: ` `Deel in mijn blijdschap, want de drachme die ik
verloren had, heb ik teruggevonden.'' Zo, zeg Ik u, is er blijdschap bij de engelen van
God over één zondaar die zich bekeert.'
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