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DRIEËNDERTIGSTE  ZONDAG  

DOOR HET JAAR  (C) 
 

 
EERSTE LEZING (Mal 3, 19-20a) 

Uit de Profeet Maleachi.  

Zie: de dag gaat komen, de dag die zal branden als een oven. Al degenen die God 

trotseren en al degenen die kwaad doen, zij worden kaf. De dag die gaat komen steekt 

hen in brand - zegt de HEER van de machten - de dag die wortel noch tak van hen 

overlaat. Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat dan de zon van de gerechtigheid op, 

die met haar vleugels genezing brengt. Zo spreekt de Heer van de hemelmachten.  

 

 

 

 

TUSSENZANG (Ps 98) 
 

Zing voor de HEER en speel om Hem te eren, 

speel op de lier, zing met luide stem. 

Onder het schallen van ramshoorn en trompet: 

juich voor het aanschijn van de HEER, onze koning. 

 

Laat de zee bulderen met alles wat erin is, 

de aarde dreunen met al haar bewoners. 

Laat onder handgeklap van rivieren 

de bergen samen met hen juichen 
 

voor het aanschijn van Hem, van de HEER die komt, 

die komt om over de aarde te heersen. 

Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, 

de volken besturen naar rede en recht. 
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TWEEDE LEZING (2 Tess 3, 7-12) 

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

Broeders en  zusters, U weet immers zelf wel hoe u ons moet navolgen; wij hebben 

bij u geen werk geschuwd en niemands brood zonder betaling gegeten. Dag en nacht 

hebben wij gearbeid, met veel moeite en inspanning, om niemand van u op kosten te 

jagen. 
 
 Niet dat wij daar geen recht op hebben, maar wij wilden een voorbeeld geven 

dat het waard is om gevolgd te worden. Ook toen wij bij u waren, hielden wij u 

telkens deze regel voor: iemand die niet wil werken, zal ook niet eten. Wij hebben 

namelijk gehoord dat sommigen bij u de arbeid schuwen, alle inspanning uit de weg 

gaan, maar zich wel met alles bemoeien.  In naam van de Heer Jezus Christus 

gebieden en vermanen wij zulke mensen dat zij regelmatig moeten werken en hun 

eigen brood moeten verdienen. 

 

EVANGELIE (Lc 21,5-19) 

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

Het gesprek kwam op de tempel. Men zei dat die met fraaie stenen en wijgeschenken 

was versierd. Maar Hij zei: `Er zal een tijd komen dat van alles wat u daar ziet geen 

steen op de andere zal blijven; ze worden allemaal neergehaald.' Daarop vroegen ze 

Hem: `Meester, wanneer zal dat plaatsvinden? En wat zal het teken zijn dat dit gaat 

gebeuren?'  `Kijk uit', zei Hij, `dat u niet op een dwaalspoor wordt gebracht. Want 

velen zullen optreden in mijn naam en zeggen: ` `Ik ben het'', of: ` `De tijd is 

gekomen.'' Loop niet achter hen aan. Wanneer u hoort van oorlogen en onlusten, wees 

dan niet verontrust. Want dat moet eerst gebeuren, maar het is niet meteen het einde.'  

Toen zei Hij hun: `Het ene volk zal opstaan tegen het andere en het ene koninkrijk 

tegen het andere.  Er zullen zware aardbevingen zijn en op verscheidene plaatsen 

hongersnood en pest; en er zullen zich schrikwekkende en grote tekenen voordoen aan 

de hemel. Maar voordat dit allemaal gebeurt zal men u oppakken en vervolgen, u 

uitleveren aan de synagogen en u gevangenzetten. U wordt voorgeleid aan koningen 

en gouverneurs omwille van mijn naam; dat geeft u de gelegenheid om te getuigen.  

Neem u heilig voor om u er van tevoren geen zorgen over te maken hoe u zich zult 

verdedigen.  Want Ik zal u wijze woorden in de mond leggen, zodat geen van uw 

tegenstanders u zal kunnen weerstaan of tegenspreken.  U zult zelfs door uw ouders, 

uw broers en zusters, uw familie en vrienden worden uitgeleverd en sommigen van u 

zal men ter dood brengen;  u zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam.  

Maar geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden.  Als u volhardt, zult u uw leven 

winnen. 


