10de ZONDAG DOOR HET JAAR C
Eerste lezing
I Koningen 17,17-24
In die dagen werd de zoon van Elia's gastvrouw ziek en zijn ziekte werd steeds
erger, totdat alle leven uit hem geweken was. Toen zei de vrouw tot Elia: Man Gods,
hoe heb ik het nu met u? Hebt u bij mij uw intrek genomen om mijn zonden openbaar
te maken door mijn zoon te doen sterven? Hij antwoordde: Geef uw zoon aan mij. Hij
nam het kind uit haar armen en bracht het naar de bovenkamer waar hij logeerde en
legde het op zijn bed. Daarop riep hij de Heer aan en zei: Heer, mijn God, brengt Gij
zelfs over de weduwe bij wie ik te gast ben onheil door haar zoon te laten sterven?
Toen ging hij driemaal languit op het kind liggen. Daarop riep hij de Heer aan en zei:
Heer, mijn God, laat toch de ziel in dit kind terugkeren. En de Heer gaf gehoor aan
de bede van Elia: de ziel keerde terug in het kind en het leefde weer. Toen nam Elia
het kind op, ging van de bovenkamer naar beneden, trad het huis binnen en gaf het
kind aan de moeder. En Elia zei: Zie, uw zoon leeft. Daarop zei de vrouw tot Elia: Nu
weet ik zeker dat u een man Gods bent en dat de Heer werkelijk door uw mond
spreekt.
Tweede lezing
Galaten 1,11-19
Ik verzeker u, broeders en zusters: het evangelie dat ik verkondigd heb, is niet door
mensen uitgedacht. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar
door een openbaring van Jezus Christus. Gij hebt toch gehoord hoe ik vroeger als
Jood geleefd heb, hoe ik de kerk van God fel vervolgde en haar trachtte uit te roeien,
en hoe ik velen van mijn leeftijd en mijn volk overtrof op het stuk van de Joodse
godsdienst in mijn hartstochtelijke ijver voor de overleveringen van het voorgeslacht.
Maar toen besloot God, die mij vanaf mijn geboorte had uitgekozen, en mij riep door
zijn genade, zijn Zoon aan mij te openbaren opdat ik Hem onder de heidenvolken
zou verkondigen. Daarna vertrok ik meteen naar Arabië, zonder een mens te
raadplegen. Ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel
waren dan ik. En van Arabië ben ik weer teruggekeerd naar Damascus. Pas drie jaar
later ging ik naar Jeruzalem om met Kefas kennis te maken: en ik ben maar veertien
dagen bij hem gebleven. Van de andere apostelen heb ik niemand ontmoet behalve
Jakobus, de broeder des Heren.
Evangelie
Lucas 7,11-17
In die tijd begaf Jezus zich naar een stad die Naïm heette; zijn leerlingen en een
grote groep mensen gingen met Hem mee. Hij was juist in de nabijheid van de
stadspoort gekomen toen daar een dode werd uitgedragen, de enige zoon van zijn
moeder, die weduwe was. Een groot aantal mensen uit de stad vergezelde haar.
Toen de Heer haar zag gevoelde Hij medelijden met haar en sprak: "Schrei maar
niet." Daarop trad Hij op de lijkbaar toe en raakte die aan. De dragers bleven staan
en Hij sprak: "Jongeling, Ik zeg je sta op!" De dode kwam overeind zitten en begon te
spreken en Jezus gaf hem aan zijn moeder terug. Allen werden door ontzag
bevangen en zij verheerlijkten God, zeggende: "Een groot profeet is onder ons
opgestaan," en: "God heeft genadig neergezien op zijn volk." En dit verhaal over
Hem deed de ronde door heel het Joodse land en de wijde omtrek.

Lezingen van de weekdagen
Zondag 05.06
1 Kon. 17,17-24
Gal. 1,11-19
Luc. 7,11-17
Maandag 06.06
1 Kon. 17,1-6
Mat. 5,1-12
Dinsdag 07.06
1 Kon. 17,7-16
Mat. 5,13-16
Woensdag 08.06
1 Kon. 18,20-39
Mat. 5,17-19
Donderdag 09.06
1 Kon. 18,41-46
Mat. 5,20-26
Vrijdag 10.06
1 Kon. 19,9.11-16
Mat. 5,27-32
Zaterdag 11.06
Hand. 11,21b-26.13,1-3
Mat. 10,7-13
Readings of the day
Sunday 05.06
1 Kgs. 17,17-24
Gal. 1,11-19
Luk. 7,11-17
Monday 06.06
1 Kgs. 17,1-6
Matt. 5,1-12
Tuesday 07.06
1 Kgs. 17,7-16
Matt. 5,13-16
Wednesday 08.06
1 Kgs. 18,20-39
Matt. 5,17-19
Thursday 09.06
1 Kgs. 18,41-46
Matt. 5,20-26
Friday 10.06
1 Kgs. 19,9.11-16
Matt. 5,27-32
Saturday 11.06
Acts. 11,21b-26.13,1-3
Matt. 10,7-13

10th SUNDAY OF THE YEAR C
First Reading
1 Kings 17:17-24
The son of the mistress of the house fell sick; his illness was so severe that in
the end he had no breath left in him. And the woman said to Elijah, "What
quarrel have you with me, man of God? Have you come here to bring my sins
home to me and to kill my son?" "Give me your son," he said, and taking him
from her lap, carried him to the upper room where he was staying and laid him
on his own bed. He cried out to the Lord, "Lord my God, do you mean to bring
grief to the widow who is looking after me by killing her son?" He stretched
himself on the child three times and cried out to the Lord, "Lord my God, may
the soul of this child, I beg you, come into him again!" The Lord heard the
prayer of Elijah and the soul of the child returned to him again and he revived.
Elijah took the child, brought him down from the upper room into the house,
and gave him to his mother. "Look," Elijah said "your son is alive." And the
woman "Now I know you are a man of God and the word of the Lord in your
mouth is truth itself."
Second Reading
Galatians 1:11-19
The fact is, brothers and sisters, and I want you to realise this, the Good News I
preached is not a human message that I was given by men, it is something I
learnt only through a revelation of Jesus Christ. You must have heard of my
career as a practising Jew, how merciless I was in persecuting the Church of
God, how much damage I did to it, how I stood out among other Jews of my
generation, and how enthusiastic I was for the traditions of my ancestors.
Then God, who had specially chosen me while I was still in my mother's womb,
called me through his grace and chose to reveal his Son in me, so that I might
preach the Good News about him to the pagans. I did not stop to discuss this
with any human being, nor did I go up to Jerusalem to see those who were
already apostles before me, but I went off to Arabia at once and later went
straight back from there to Damascus. Even when after three years I went up to
Jerusalem to visit Cephas and stayed with him for fifteen days, I did not see any
of the other apostles; I only saw James, the brother of the Lord.
Gospel
Luke 7:11-17
Jesus went to a town called Nain, accompanied by his disciples and a great
number of people. When he was near the gate of the town it happened that a
dead man was being carried out for burial, the only son of his mother, and she
was a widow. And a considerable number of the townspeople were with her.
When the Lord saw her he felt sorry for her. "Do not cry" he said. Then he went
up and put his hand on the bier and the bearers stood still, and he said, "Young
man, I tell you to get up." And the dead man sat up and began to talk, and
Jesus gave him to his mother. Everyone was filled with awe and praised God
saying, "A great prophet has appeared among us; God has visited his people."
And this opinion of him spread throughout Judaea and all over the countryside.

