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DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (C)

EERSTE LEZING (Sir 35, 15-17.20-22)
Uit het boek Ecclesiasticus.
De heer is een rechter en bij Hem is er geen aanzien des persoons; Hij neemt geen
steekpenningen aan ten koste van de arme, maar luister naar het pleit van de verdrukte.
Hij wijst het gezucht van de wezen niet af, noch van de weduwe wanneer zij blijft
klagen. Wie anderen bijstaat wordt welwillend ontvangen en zijn gebed verheft zich
tot de wolken toe. Het gebed van de arme dringt door de wolken heen; zolang het zijn
doel niet bereikt, rust het niet; het laat niet af, totdat de allerhoogste zich erbarmt, en
de Rechtvaardige oordeel velt en recht verschaft.

TUSSENZANG (Ps 34)
Altijd wil ik de Heer danken,
zonder ophouden bewijs ik hem eer.
Van harte zal ik hem eren; wie in verdrukking
leven, zullen het horen en zich verheugen.
Maar wie kwaad doen vaagt hij weg
van de aarde.
Als eerlijke mensen om hulp roepen,
luistert de Heer naar hen en bevrijdt hen
van al wat hen kwelt.
Wie vertwijfeld zijn, is hij nabij;
hij redt wie alle moed verloren.
De Heer redt wie hem dienen; wie bij hem
schuilen, komen niet bedrogen uit.
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TWEEDE LEZING (2 Tim 4, 6-8.16-18)
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs.
Dierbare, Wat mij aangaat, mijn bloed vloeit al, het uur van mijn heengaan is
aangebroken. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot het einde gelopen, het
geloof bewaard. Wat mij nog wacht, is de prijs, de krans van de rechtvaardigheid die
de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal omhangen op de grote dag, en niet alleen
mij, maar ook allen die verlangend
hebben uitgezien naar zijn verschijning.
Toen ik de eerste keer moest voorkomen, heeft niemand mij bijgestaan; iedereen
heeft me in de steek gelaten. Moge God het hun niet aanrekenen! Maar de Heer heeft
mij ter zijde gestaan en mij kracht gegeven. Daardoor heb ik de verkondiging tot een
goed einde kunnen brengen en hebben alle volken de boodschap kunnen horen. En ik
ben gered uit de muil van de leeuw. Ja, de Heer zal mij beschermen tegen elke aanslag
van de duivel en mij veilig overbrengen naar zijn hemels koninkrijk. Aan hem de eer,
voor altijd en eeuwig! Amen.

EVANGELIE (Lc 18, 9-14)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Jezus vertelde nog een gelijkenis. Deze was bedoeld voor mensen die zichzelf voor
rechtvaardig hielden en die op alle anderen neerkeken. ‘Twee mensen gingen naar de
tempel om te bidden; de een was een Farizeeër, de ander een tollenaar. De Farizeeër
ging daar staan en bad bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere
mensen: hebzuchtig, oneerlijk en overspelig, of zoals die tollenaar daar! Ik vast
tweemaal per week en sta het tiende deel af van al mijn inkomsten. Maar de tollenaar
bleef achteraf staan en durfde zelfs zijn ogen niet naar de hemel op te slaan. Hij zei,
terwijl hij zich op de borst sloeg: O God, ik ben een zondaar. Wees mij genadig! En ik
zeg u: deze man, en niet de Farizeeër, ging vrij van schuld naar huis. Want ieder die
zichzelf verheft, zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert, zal verheven
worden.’
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