19de ZONDAG DOOR HET JAAR C
Eerste lezing
Wijsheid 18,6-9
De nacht van de uittocht uit Egypte was aan onze voorvaderen tevoren aangekondigd. Zo konden ze
vol vreugde de vervulling verwachten van de beloften waarop ze vertrouwden. Zo kon uw volk ook
uitzien naar de redding der rechtvaardigen, en de ondergang van hun vijanden. De straf, die Gij onze
vijanden deed ondergaan werd voor ons, uitverkorenen, een zege. Want de kinderen der vromen
hadden in stilte het offermaal gebruikt, en zich met een heilige belofte verplicht dat ze gelijkelijk het
goede zouden delen en de gevaren trotseren. En daarom hadden de vromen reeds hun oude
liederen aangeheven.
Tweede lezing
Hebreeën 11,1-2.8-12
Broeders en zusters, het geloof is een vaste grond van wat wij hopen, het overtuigt ons van de
werkelijkheid van onzichtbare dingen. Om hun geloof zijn de oudsten met ere vermeld. Door het
geloof heeft Abraham gehoor gegeven aan de roeping van God, en ging hij op weg naar een land dat
bestemd was voor hem en zijn erfgenamen; door het geloof heeft hij als vreemdeling vertoefd in het
land dat hem beloofd was; hij woonde er in tenten, evenals Isaäk en Jakob, die dezelfde belofte
erfden; want hij zag uit naar de stad met de fundamenten, waarvan God de ontwerper en de bouwer
is. Door het geloof heeft ook Sara, ofschoon haar tijd al lang voorbij was de kracht tot vruchtbaarheid
ontvangen, want zij wist dat Hij die de belofte had gedaan zijn woord zou houden. Daarom is dan ook
aan één man, en nog wel in zijn hoge ouderdom een nageslacht gegeven talrijk als sterren aan de
hemel, ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee.
Evangelie
Lucas 12,35-40
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Houdt uw lendenen omgord en de lampen brandend!
Gedraagt u als mensen die wachten op de terugkomst van hun Heer, die naar de bruiloft is, om, als
hij aankomt en klopt, hem aanstonds open te doen. Gelukkig de dienaars die de Heer bij zijn komst
wakende zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u: Hij zal zich omgorden en hij zal hen aan tafel nodigen en
langs hen gaan om te bedienen. Al komt hij ook in de tweede of de derde nachtwake, gelukkig die
dienaars die hij zo aantreft. Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur de dief zou
komen zou hij niet laten inbreken in zijn huis. Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op
het uur waarop gij het niet verwacht."

19TH SUNDAY OF THE YEAR c
First Reading
Wisdom 18:6-9
That night had been foretold to our ancestors, so that, once they saw what kind of oaths they had
put their trust in, they would joyfully take courage. This was the expectation of your people, the
saving of the virtuous and the ruin of their enemies; for by the same act with which you took
vengeance on our foes you made us glorious by calling us to you. The devout children of worthy men
offered sacrifice in secret and this divine pact they struck with one accord: that the saints would
share the same blessings and dangers alike; and forthwith they had begun to chant the hymns of the
fathers.
Second Reading
Hebrews 11:1-2.8-12
Only faith can guarantee the blessings that we hope for, or prove the existence of the realities that at
present remain unseen. It was for faith that our ancestors were commended. It was by faith that
Abraham obeyed the call to set out for a country that was the inheritance given to him and his
descendants, and that he set out without knowing where he was going. By faith he arrived, as a
foreigner, in the Promised Land, and lived there as if in a strange country, with Isaac and Jacob, who
were heirs with him of the same promise. They lived there in tents while he looked forward to a city
founded, designed and built by God. It was equally by faith that Sarah, in spite of being past the age,
was made able to conceive, because she believed that he who had made the promise would be
faithful to it. Because of this, there came from one man, and one who was already as good as dead
himself, more descendants than could be counted, as many as the stars of heaven or the grains of
sand on the seashore.
Gospel
Luke 12:35-40
Jesus said to his disciples: "See that you are dressed for action and have your lamps lit. Be like men
waiting for their master to return from the wedding feast, ready to open the door as soon as he
comes and knocks. Happy those servants whom the master finds awake when he comes. I tell you
solemnly, he will put on an apron, sit them down at table and wait on them. It may be in the second
watch he comes, or in the third, but happy those servants if he finds them ready. You may be quite
sure of this, that if the householder had known at what hour the burglar would come, he would not
have let anyone break through the wall of his house. You too must stand ready, because the Son of
Man is coming at an hour you do not expect."

