20ste ZONDAG DOOR HET JAAR C
Eerste lezing
Jeremia 38,4-6.8-10
In die dagen zeiden de edelen tot de koning: Laat die profeet Jeremia ter dood brengen. Door zijn
woorden ontmoedigt hij de soldaten die nog in de stad zijn en de hele bevolking. Die man wil niet het
welzijn van het volk, maar zijn ondergang. Koning Sidkia antwoordde: Goed, hij is in uw macht; ik kan
toch niet tegen u op. Toen grepen zij Jeremia vast en wierpen hem in de put van prins Malkia, in de
nabijheid van het wachthuis; met touwen lieten ze hem neer. In de put was geen water, alleen slijk,
zodat Jeremia erin wegzonk. Terwijl de koning zitting hield in de Benjaminpoort verliet Ebed-Melek
het paleis, ging naar de koning en zei: Heer koning, deze mannen hebben een misdaad begaan tegen
de profeet Jeremia, door hem in de put te werpen; daarop gaf de koning aan de Ethiopiër EbedMelek de opdracht: Neem drie mannen met u mee en haal de profeet Jeremia uit de put eer hij
sterft.

Tweede lezing
Hebreeën 12,1-4
Broeders en zusters, laten wij ons aansluiten bij die menigte getuigen van het geloof en elke last en
belemmering van de zonde van ons afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we
ons hebben ingeschreven. Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof. In plaats van de
vreugde die Hem toekwam heeft Hij een kruis op zich genomen en Hij heeft de schande niet geteld:
nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon. Denkt aan Hem die zoveel tegenwerking van zondaars
te verduren had; dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven. Uw strijd tegen
de zonde heeft u nog geen bloed gekost.
Evangelie
Lucas 12,49-53
In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: "Vuur ben Ik op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat
het reeds oplaait! Ik moet een doopsel ondergaan, en hoe beklemd voel Ik Mij totdat het volbracht
is. Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen? Neen zeg Ik u, juist verdeeldheid. Want van
nu af zullen er vijf in één huis verdeeld zijn; drie zullen er staan tegenover twee en twee tegenover
drie; de vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de vader; de moeder tegenover de dochter
en de dochter tegenover de moeder, de schoonmoeder tegenover de schoondochter en de
schoondochter tegenover de schoonmoeder."

20TH SUNDAY OF THE YEAR c
First Reading
Jeremiah 38:4-6.8-10
The king's leading men spoke to the king. "Let Jeremiah be put to death: he is unquestionably
disheartening the remaining soldiers in the city, and all the people too, by talking like this. The fellow
does not have the welfare of this people at heart so much as its ruin." "He is in your hands as you
know," King Zedekiah answered, "for the king is powerless against you." So they took Jeremiah and
threw him into the well of Prince Malchiah in the Court of the Guard, letting him down with ropes.
There was no water in the well, only mud, and into the mud Jeremiah sank. Ebed-melech came out
from the palace and spoke to the king, "My lord king," he said "these men have done a wicked thing
by treating the prophet Jeremiah like this: they have thrown him into the well where he will die." At
this the king gave Ebed-melech the Cushite the following order: "Take three men with you from here
and pull the prophet Jeremiah out of the well before he dies."

Second Reading
Hebrews 12:1-4
With so many witnesses in a great cloud on every side of us, we too, then, should throw off
everything that hinders us, especially the sin that clings so easily, and keep running steadily in the
race we have started. Let us not lose sight of Jesus, who leads us in our faith and brings it to
perfection: for the sake of the joy which was still in the future, he endured the cross, disregarding the
shamefulness of it, and from now on has taken his place at the right of God's throne. Think of the
way he stood such opposition from sinners and then you will not give up for want of courage. In the
fight against sin, you have not yet had to keep fighting to the point of death.

Gospel
Luke 12:49-53
Jesus said to his disciples: "I have come to bring fire to the earth, and how I wish it were blazing
already! There is a baptism I must still receive, and how great is my distress till it is over! Do you
suppose that I am here to bring peace on earth? No, I tell you, but rather division. For from now on a
household of five will be divided: three against two and two against three; the father divided against
the son, son against father, mother against daughter, daughter against mother, mother-in-law
against daughter-in-law, daughter-in-law against mother-in-law."

