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ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR  (C) 

 

 

EERSTE LEZING (Am  6,1.4-7 ) 

Uit de Profeet Amos. Dit zegt de almachtige  

Heer: Wee u, zorgelozen in Sion, zelfverzekerden op de berg van Samaria;
 
 Zij liggen 

op ivoren bedden en strekken zich uit op hun rustbanken; zij eten de lammeren van de 

kudde en de kalveren uit de stal op; zij verzinnen liederen bij het getokkel van de harp 

en denken dat hun instrument dat van David evenaart; zij drinken wijn uit brede 

schalen en zalven zich met de beste olie, maar om de ondergang van Jozef treuren ze 

niet. Daarom gaan nu zij als eersten in ballingschap, en is het gedaan met de feesten 

van hen die daar lui liggen uitgestrekt. 

 

 

 

TUSSENZANG (Ps 146) 

 
 
Voor het recht van de onderdrukten komt Hij op, 

Hij geeft de hongerigen brood, 

de Heer maakt gevangenen vrij, 
 

De Heer opent blinden de ogen, 

de Heer richt verslagenen op, 

de Heer heeft de rechtvaardigen lief; 

de Heer neemt de vreemdeling in bescherming, 

 

Wees en weduwe staat Hij bij; 

maar de bozen zet Hij op een dwaalspoor. 

De Heer is koning, koning voor altijd; 

Sion, de Heer is jullie God,  

van generatie op generatie. 
. 
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TWEEDE LEZING (1 Tim  6, 11-16) 

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs.  

Dierbare, U echter, man van God, moet hier ver van blijven. Streef naar gerechtigheid, 

vroomheid, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Vecht voor de goede zaak 

van het geloof, grijp het eeuwige leven, waartoe u geroepen bent en waarover u de 

goede belijdenis hebt afgelegd, ten overstaan van vele getuigen.Ik vermaan u ten 

overstaan van God, die alles ten leven wekt, en van Christus Jezus, die voor Pontius 

Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd:  houd u stipt en onberispelijk aan dit gebod 

tot de verschijning° van onze Heer Jezus Christus, die God ons op de voorbestemde 

tijd zal laten   aanschouwen. Hij is de gelukzalige, de enige heerser, de koning der 

koningen en de Heer der heersers,  Hij alleen bezit de onsterfelijkheid en Hij woont in 

ontoegankelijk licht. Geen mens heeft Hem gezien of is in staat om Hem te zien. Aan 

Hem de eer en de eeuwige macht! Amen. 

 

EVANGELIE (Lc 16, 19-31) 

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

In die tijd  zei Jezus tot de Farizeeën: Er was een rijk man, die gekleed ging in purper 

en het fijnste linnen, en elke dag uitbundig feestvierde. Aan zijn poort lag een zekere 

Lazarus; hij was arm en zat onder de zweren. Hij had graag zijn honger gestild met 

wat er van de tafel van de rijke op de grond viel, maar nee, de honden kwamen en 

likten aan zijn zweren. Toen kwam de arme te sterven; de engelen droegen hem in de 

schoot van Abraham. Ook de rijke stierf, en werd begraven. In het dodenrijk sloeg hij 

gekweld door pijn zijn ogen op en zag van verre Abraham met Lazarus in zijn schoot. 

`Vader Abraham,'' riep hij, ` `heb medelijden met me; stuur Lazarus om de toppen van 

zijn vingers nat te maken met water, en er mijn tong mee te verkoelen, want ik lijd 

hevig in dit vuur.'' Maar Abraham zei: ` `Kind, vergeet niet dat jij het heel je leven 

goed hebt gehad en Lazarus altijd slecht; nu wordt hij hier getroost, en jij lijdt pijn. 

Bovendien, er gaapt tussen ons en jullie een diepe kloof; al zou iemand van hier naar 

jullie willen oversteken, hij zou het niet kunnen; evenmin kan iemand van daar naar 

ons komen.''  Maar de rijke zei:  `Dan, vader, vraag ik u hem naar mijn ouderlijk huis 

te sturen, want ik heb nog vijf broers. Laat hij hen gaan waarschuwen, zodat zij niet 

eveneens terechtkomen in dit oord van pijn.'' Maar Abraham zei: ` `Ze hebben Mozes 

en de Profeten; daar moeten ze naar luisteren.''  Maar hij zei: ` `Nee, vader Abraham, 

als iemand van de doden naar hen toe komt, dan zullen zij zich bekeren.'' Maar 

Abraham antwoordde: ` `Als ze niet naar Mozes en de Profeten luisteren, dan zullen ze 

zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden opstaat.'' 


