XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG
DOOR HET JAAR (C)

EERSTE LEZING (Ex 17, 8-13)
Uit het boek Exodus.
In die dagen kwam Amalek en streed tegen Israel te Refidim. En Mozes zeide tot
Jozua: Kies ons mannen uit,trek uit, strijd tegen Amalek, morgen zal ik op de
heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. Jozua nu deed, zoals Mozes tot hem
gezegd had en streed tegen Amalek; maar Mozes, Aaron en Chur hadden de heuveltop
bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israel de overhand, maar wanneer
hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar
werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan
zitten; en Aaron en Chur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de hander
aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang. Zo
overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaard.

TUSSENZANG (Ps 121)
Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Zie, de Bewaarder van Israel
sluimert noch slaapt.
De Heer is uw Bewaarder,
de Heer is uw schaduw aan uw rechterhand.
De zon zal u des daags niet steken,
noch de maan des nachts.
De Heer zal u bewaren voor alle kwaad,
Hij zal uw ziel bewaren.
De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.
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TWEEDE LEZING (2 Tim 3,14-4,2)
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs.
Dierbare, Blijf jij bij wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet
wie je leraren waren. Van jongs af ben je vertrouwd met de heilige geschriften, waaruit
je wijsheid kunt putten die leidt tot redding door het geloof in Christus Jezus. Alles
wat hierin staat, is door God geïnspireerd en bruikbaar voor het onderricht, voor het
weerleggen van dwalingen, het herstellen van fouten en voor de opvoeding tot een
rechtschapen leven. Zo zal de mens die God dient, berekend zijn voor zijn taak en
toegerust voor elk goed werk. Ik bezweer je voor God en voor Christus Jezus, die
levenden en doden zal oordelen, ik bezweer je bij zijn verschijning en zijn koninkrijk:
verkondig de boodschap, dring aan, of het nu gelegen komt of niet, weerleg, berisp,
moedig aan, wees altijd geduldig en blijf de mensen onderrichten.

EVANGELIE (Lc 18, 1-8)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
In die tijd leerde Jezus in een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd
moesten bidden en niet verslappen. En Hij zei: Er was in een stad een rechter, die zich
om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde. En er was een weduwe in
die stad, die telkens tot hem kwam en zei: Verschaf mij recht tegenover mijn
tegenpartij. En een tijdlang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf: Al
bekommer ik mij niet om God en al stoor ik mij aan geen mens, toch zal ik, omdat
deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen; anders komt zij mij ten
slotte nog in het gezicht slaan. En de Heer zei: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter
zegt. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem
roepen, en laat Hij hen wachten? Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen.
Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?
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