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EENENDERTIGSTE ZONDAG 

DOOR HET JAAR (C) 

 

 

EERSTE LEZING (Wisjsh 11,23-12,2) 

Uit het boek der Wijsheid.  

Maar U ontfermt zich over iedereen,omdat U alles kunt en U telt de zonden van de 

mensen niet, om hen tot inkeer te laten komen. Want alles wat bestaat hebt U lief en 

U verafschuwt niets van wat U gemaakt hebt; als U iets zou haten, zou U het niet 

geschapen hebben. En hoe zou iets in stand zijn gebleven als U het niet wilde, of hoe 

zou iets bewaard zijn dat niet door U was geroepen? U spaart echter alles, omdat het 

van U is, U, Heer, die alles wat leeft bemint. Uw onvergankelijke geest is in alles. 

Daarom straft U slechts gaandeweg degenen die zondigen; U wijst hen terecht door 

hun te laten zien waarin zij zondigen,zodat zij, uit hun slechtheid bevrijd, in U, Heer, 

geloven.  

 
TUSSENZANG (Ps 145) 

 

U wil ik roemen, God mijn koning, 

uw naam zegenen voor eeuwig en altijd. 

U wil ik zegenen alle dagen, 

uw naam loven voor eeuwig en altijd. 

 

De HEER is genadig, barmhartig, 

geduldig en in liefde groot. 

De HEER is goed voor alles en iedereen, 

barmhartig voor alles wat Hij heeft gemaakt. 

 

En wat U gemaakt hebt is U dankbaar, HEER, 

uw vrome mensen zegenen uw naam. 

Zij spreken van uw prachtige koningschap, 

maken melding van uw machtige daden. 

 

Uw koningschap is voor alle tijden, 

uw heerschappij voor alle generaties. 

De HEER is een steun  

voor iedereen die struikelt; 

ligt iemand verslagen, dan richt Hij hem op. 
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TWEEDE LEZING (2 Tess 1,11-2,2) 

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica.  

Broeders en  zusters,  Met het oog hierop bidden wij steeds opnieuw voor u, dat God 

u zijn roeping waardig maakt en dat Hij al uw goede voornemens en elk werk van uw 

geloof door zijn macht tot volkomenheid brengt. Dan zal de naam van onze Heer 

Jezus in u verheerlijkt worden - en u in Hem - door de genade van onze God en de 

Heer Jezus Christus. Wij moeten u echter verzoeken, broeders en zusters, in verband 

met de komst° van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met Hem, om niet zo 

gauw uw bezinning te verliezen en u niet te laten opschrikken door een geestesuiting, 

een uitspraak of een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van de Heer 

aangebroken zou zijn. 

 

 

 

EVANGELIE (Lc 19,1-10) 

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

Hij kwam in Jericho en trok door de stad. Daar was een man die Zacheüs heette. Hij 

was oppertollenaar en hij was rijk. Hij wilde wel eens zien wat Jezus voor iemand was, 

maar het lukte hem niet vanwege de mensenmassa, want hij was klein van stuk.  

Daarom rende hij vooruit en klom in een moerbeivijgenboom om Hem te zien te 

krijgen, want Hij zou daar voorbijkomen. Toen Jezus bij die plek kwam, keek Hij 

omhoog en zei tegen hem: `Zacheüs, kom vlug naar beneden; vandaag moet Ik in uw 

huis verblijven.'  Hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met vreugde.  Iedereen 

die het zag sprak er schande van. `Hij neemt zijn intrek bij een zondaar', zeiden ze. 

Zacheüs richtte zich tot de Heer. `Heer,' zei hij, `hierbij geef ik de helft van mijn bezit 

aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig.'  Jezus 

zei tegen hem: `Vandaag is er redding gekomen voor dit huis, want ook hij is een zoon 

van Abraham.  De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat 

verloren is.' 


