XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (C)

EERSTE LEZING (Am 8, 4-7)
Uit de Profeet Amos.
Hoor dit, u die strikken spant voor de armen, om de misdeelden in het land uit te
roeien; u die redeneert: `Wanneer is de nieuwe maan voorbij? Dan kunnen wij ons
koren verkopen! En de sabbat? Dan kunnen wij ons graan uitstallen! Dan verkleinen
wij de efa en vergroten wij de sikkel en bedriegen wij met een vervalste weegschaal.
Dan kopen wij de misdeelde voor geld, de arme voor een paar schoenen, en
verhandelen wij zelfs het kaf van ons koren.' De HEER heeft gezworen bij de trots
van Jakob: `Hun daden zal Ik nooit vergeten!

TUSSENZANG (Ps 113)
Jullie, dienaren van de Heer,
prijs de naam van de Heer.
Geprezen is de naam van de Heer
van nu tot in eeuwigheid,
De Heer staat hoog boven alle volken
zelfs boven de hemel staat zijn glorie.
Wie is als de Heer, onze God?
Hij troont in de hemel daar boven,
Hij zorgt voor de aarde beneden.
Wie is als Hij in hemel en op aarde?
Hij tilt de arme uit het stof,
Hij trekt hem omhoog uit het vuil
en geeft hem een troon bij mensen van aanzien,
mensen van aanzien uit zijn volk.

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
http://www.conferenciaepiscopal.es

1

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

TWEEDE LEZING (1 Tim 2, 1-8)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs.
Dierbare, Allereerst vraag ik dat men gebeden, smekingen, voorbeden en
dankzeggingen verricht voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten,
opdat wij, ongestoord en rustig, een in alle opzichten vroom en waardig leven kunnen
leiden. Dit is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle
mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen. Want God is één; één
is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft
zichzelf gegeven als losprijs voor allen; Hij heeft op de vastgestelde tijd een getuigenis
afgelegd. En ik ben daarvoor aangesteld als heraut en apostel - ik spreek de
waarheid, ik lieg niet - om de volken te onderrichten in het ware geloof. Ik wil dus dat
de mannen op alle plaatsen met opgeheven handen bidden, vroom en zonder haat of
ruzie.

EVANGELIE (Lc 16, 1-13)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: `Een rijk man had een rentmeester, maar hij
kreeg klachten dat die zijn bezit verkwistte. Hij riep hem bij zich en zei: ` `Wat hoor ik
daar over u? Ik wil dat u rekenschap aflegt, want zo kunt u geen rentmeester blijven.''
De rentmeester zei bij zichzelf: ` `Wat moet ik doen? Mijn heer ontneemt mij het
beheer. Spitten kan ik niet, en bedelen, daar schaam ik me voor. Ik weet al wat ik moet
doen om te zorgen dat ze me, na mijn ontslag als rentmeester, in hun huis ontvangen.''
Een voor een liet hij de pachters van zijn heer bij zich komen. Tot de eerste zei hij: `
`Hoeveel ben je mijn heer schuldig?'' Die antwoordde: ` `Honderd vaatjes° olijfolie.''
Hij zei: ` `Hier is het contract, ga zitten en maak er vlug vijftig van.'' De volgende
vroeg hij: `En jij, hoeveel ben jij hem schuldig?'' Die antwoordde: ` `Honderd zakken
tarwe.'' De rentmeester zei tegen hem: ` `Hier is je contract, maak er tachtig van.'' De
heer° prees de gewiekste aanpak van de onrechtvaardige rentmeester. De kinderen°
van deze wereld gaan onderling immers handiger te werk dan de kinderen van het
licht. Ook Ik zeg jullie: maak je vrienden met behulp van de geldduivel°; als die je
dan ontvalt, zullen ze je ontvangen in de eeuwige tenten. Wie betrouwbaar is, is
betrouwbaar in het klein en in het groot, en wie in het klein onrecht doet, doet het ook
in het groot. Als jullie met de geldduivel onbetrouwbaar zijn geweest, wie zal jullie
dan het ware goed toevertrouwen? En als jullie niet te vertrouwen zijn geweest met
andermans goed, wie zal jullie dan toevertrouwen wat jezelf toebehoort? Geen knecht
kan twee heren dienen, want hij zal of de een verfoeien en van de ander houden, of
zich hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt niet tegelijk God dienen en
de geldduivel.'
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