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ZONDAG DOOR HET JAAR C

Eerste lezing
Deuteronomium 30,10-14
In die dagen sprak Mozes tot het volk: Als gij de stem van de Heer uw God hoort, dan moet ge Hem
gehoorzamen en alle geboden en voorschriften onderhouden, die in dit wetboek staan opgetekend;
dan moet gij met heel uw hart en heel uw ziel terugkeren tot de Heer uw God. De geboden die ik u
heden geef zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. Zij zijn niet in de hemel en gij
hoeft niet te zeggen: Wie zal naar de hemel opvaren om ze voor ons te halen en ze ons te laten
horen, zodat wij ze kunnen volbrengen? Ze zijn niet overzee en ge hoeft niet te zeggen: Wie zal de
zee overvaren om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen?
Neen, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Gij kunt het dus volbrengen.
Tweede lezing
Kolossenzen 1,15-20
Broeders en zusters, Christus Jezus is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel
de schepping. Want in Hem is alles geschapen in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het
onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem
en voor Hem. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat
de Kerk is. Hij is de oorsprong, de eerste die van de dood is opgestaan om in alles de hoogste te zijn,
Hij alleen. Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid om door Hem het heelal met zich
te verzoenen en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten om alles in de hemel en op
aarde te verzoenen, door Hem alleen.
Evangelie
Lucas 10,25-37
In die tijd trad een wetgeleerde naar voren om Jezus op de proef te stellen. Hij zeide: "Meester wat
moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?" Jezus sprak tot hem: "Wat staat er geschreven in
de wet? Wat leest ge daar?" Hij gaf ten antwoord: "Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw
hart en met geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf."
Jezus zei: "Uw antwoord is juist, doe dat en ge zult leven." Maar omdat hij zijn vraag wilde
verantwoorden, sprak hij tot Jezus: "En wie is mijn naaste?" Nu nam Jezus weer het woord en zei:
"Eens viel iemand, die op weg was van Jeruzalem naar Jericho, in handen van rovers. Ze plunderden
en mishandelden hem en toen ze aftrokken, lieten ze hem half dood liggen. Bij toeval kwam er juist
een priester langs die weg; hij zag hem wel maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een
leviet: hij kwam daar langs, zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Toen kwam een
Samaritaan die op reis was, bij hem; hij zag hem en kreeg medelijden; hij trad op hem toe, goot olie en
wijn op zijn wonden en verbond ze; daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar
een herberg en zorgde voor hem. De volgende morgen haalde hij twee denariën te voorschijn, gaf ze
aan de waard en zei: Zorg voor hem, en wat ge meer mocht besteden, zal ik u bij mijn terugkomst
vergoeden. Wie van deze drie lijkt u de naaste te zijn van de man die in handen van de rovers
gevallen is?" Hij antwoordde: "Die hem barmhartigheid betoond heeft." En Jezus sprak: "Ga dan en
doet gij evenzo."

Lezingen van de weekdagen
Zondag 10.07
Deut. 30,10-14
Kol. 1,15-20
Luc. 10,25-37
Maandag 11.07
Jes. 1,10-17
Mat. 10,34-42.11,1
Dinsdag 12.07
Jes. 7,1-9
Mat. 11,20-24
Woensdag 13.07
Jes. 10,5-7.13-16
Mat. 11,25-27
Donderdag 14.07
Jes. 26,7-9.12.16-19
Mat. 11,28-30
Vrijdag 15.07
Jes. 38,1-6.21-22.7-8
Mat. 12,1-8
Zaterdag 16.07
Mich. 2,1-5
Mat. 12,14-21
Reading of the day
Sunday 10.07
Deut. 30,10-14
Kol. 1,15-20
Luc. 10,25-37
Monday 11.07
Jes. 1,10-17
Mat. 10,34-42.11,1
Tuesday 12.07
Jes. 7,1-9
Mat. 11,20-24
Wednesday 13.07
Jes. 10,5-7.13-16
Mat. 11,25-27
Thursday 14.07
Jes. 26,7-9.12.16-19
Mat. 11,28-30
Friday 15.07
Jes. 38,1-6.21-22.7-8
Mat. 12,1-8
Saturday 16.07
Mich. 2,1-5
Mat. 12,14-21
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15 SUNDAY OF THE YEAR C
First Reading
Deuteronomy 30:10-14
Moses said to the people: "Obey the voice of the Lord your God, keeping those commandments and
laws of his that are written in the Book of this Law, and you shall return to the Lord your God with all
your heart and soul. For this Law that I enjoin on you today is not beyond your strength or beyond
your reach. It is not in heaven, so that you need to wonder, 'Who will go up to heaven for us and bring
it down to us, so that we may hear it and keep it?' Nor is it beyond the seas, so that you need to
wonder, 'Who will cross the seas for us and bring it back to us, so that we may hear it and keep it?'
No, the Word is very near to you, it is in your mouth and in your heart for your observance."
Second Reading
Colossians 1:15-20
Christ Jesus is the image of the unseen God and the first-born of all creation, for in him were created
all things in heaven and on earth: everything visible and everything invisible, Thrones, Dominations,
Sovereignties, Powers –. Before anything was created, he existed, and he holds all things in unity.
Now the Church is his body, he is its head. As he is the Beginning, he was first to be born from the
dead, so that he should be first in every way; because God wanted all perfection to be found in him
and all things to be reconciled through him and for him, everything in heaven and everything on
earth, when he made peace by his death on the cross.
Gospel
Luke 10:25-37
There was a lawyer who, to disconcert Jesus, stood up and said to him, "Master, what must I do to
inherit eternal life?" He said to him, "What is written in the Law? What do you read there?" He replied,
"You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with
all your mind, and your neighbour as yourself." "You have answered right," said Jesus. "Do this and
life is yours." But the man was anxious to justify himself and said to Jesus, "And who is my
neighbour?" Jesus replied, "A man was once on his way down from Jerusalem to Jericho and fell into
the hands of brigands; they took all he had, beat him and then made off, leaving him half dead. Now a
priest happened to be travelling down the same road, but when he saw the man, he passed by on the
other side. In the same way a Levite who came to the place saw him, and passed by on the other side.
But a Samaritan traveller who came upon him was moved with compassion when he saw
him. He went up and bandaged his wounds, pouring oil and wine on them. He then lifted him on to his
own mount, carried him to the inn and looked after him. Next day, he took out two denarii and handed
them to the innkeeper. 'Look after him,' he said, 'and on my way back I will make good any extra
expense you have.' Which of these three, do you think, proved himself a neighbour to the man who fell
into the brigands' hands?" "The one who took pity on him," he replied. Jesus said to him, "Go,
and do the same yourself."

