21ste ZONDAG DOOR HET JAAR C

Eerste lezing
Jesaja 66,18-21
Dit zegt de Heer: Ik ken hun werken en hun gedachten, Ik ga alle volkeren en talen bijeenroepen en
zij zullen komen en mijn glorie aanschouwen. Voor hun ogen zal Ik tekenen verrichten. Die gespaard
gebleven zijn zal Ik uitzenden naar de volkeren, zelfs naar de verwijderde kusten waar mijn faam nog
niet is doorgedrongen, en waar ze mijn glorie nog niet hebben aanschouwd; onder alle volkeren
zullen zij mijn glorie verkondigen. En op paarden en wagens, in karossen, op muildieren en
dromedarissen zullen zij uit alle volkeren uw broeders bijeenbrengen op mijn heilige berg in
Jeruzalem en ze de Heer aanbieden als een offergave, zoals de Israëlieten in reine vaten hun
spijsoffers aanbieden in de tempel van de Heer. En ook uit de volkeren zal Ik mijn priesters kiezen en
levieten, zo spreekt de Heer.

Tweede lezing
Hebreeën 12,5-7.11-13
Broeders en zusters, ge zijt het schriftwoord vergeten dat u als kinderen aanspreekt en vermaant:
"Kind, minacht de tucht van de Heer niet, laat u door zijn straf niet ontmoedigen. Want de Heer
tuchtigt hen die Hij liefheeft, Hij straft ieder die Hij als zijn kind erkent." Het lijden dient om u te
verbeteren en op te voeden; God behandelt u als kinderen. Ieder kind wordt wel ooit door zijn vader
gestraft. Tucht is nooit prettig, op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap; maar op lange
termijn levert ze voor degenen die zich door haar lieten vormen de heilzame vrucht op van een heilig
leven. Daarom, heft op de slappe handen, strekt de wankele knieën, laat uw voeten rechte wegen
gaan; het kreupele lid mag niet ontwricht worden maar moet genezen.

Evangelie
Lucas 13,22-30
In die tijd trok Jezus rond door steden en dorpen, en gaf ze onderricht en Hij zette zijn reis voort naar
Jeruzalem. Iemand vroeg Hem: "Heer, zijn het er weinig die gered worden?" Maar Hij sprak tot hen:
"Spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen, want Ik zeg u, velen zullen
proberen binnen te komen maar zij zullen daar niet in slagen. Als eenmaal de huisvader is opgestaan
en de deur gesloten heeft en als gij dan buiten op de deur begint te kloppen en begint te roepen:
Heer, doe open! zal Hij u antwoorden: Ik weet niet waar gij vandaan komt. Dan zult ge opwerpen: In
uw tegenwoordigheid hebben we gegeten en gedronken, en in onze straten hebt ge onderricht
gegeven. Maar weer zal zijn antwoord zijn: Ik weet niet waar gij vandaan komt. Gaat weg van Mij, gij
allen die ongerechtigheid bedrijft. Daar zal geween zijn en tandengeknars, wanneer gij Abraham,
Isaäk en Jakob en al de profeten zult zien in het Rijk Gods, terwijl ge zelf buiten geworpen zult zijn. Zij
zullen komen uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden, en zij zullen aanzitten in
het koninkrijk Gods. Denkt eraan: er zijn laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn."

21TH SUNDAY IN ORDINARY TIME C

First Reading
Isaiah 66:18-21
The Lord says this: I am coming to gather the nations of every language. They shall come to witness
my glory. I will give them a sign and send some of their survivors to the nations: to Tarshish, Put, Lud,
Moshech, Rosh, Tubal, and Javan, to the distant islands that have never heard of me or seen my
glory. They will proclaim my glory to the nations. As an offering to the Lord they will bring all your
brothers, on horses, in chariots, in litters, on mules, on dromedaries, from all the nations to my holy
mountain in Jerusalem, says the Lord, like Israelites bringing oblations in clean vessels to the Temple
of the Lord. And of some of them I will make priests and Levites, says the Lord.

Second Reading
Hebrews 12:5-7.11-13
Have you forgotten that encouraging text in which you are addressed as sons? My son, when the
Lord corrects you, do not treat it lightly; but do not get discouraged when he reprimands you. For the
Lord trains the ones that he loves and he punishes all those that he acknowledges as his sons.
Suffering is part of your training; God is treating you as his sons. Has there ever been any son whose
father did not train him? Of course, any punishment is most painful at the time, and far from
pleasant; but later, in those on whom it has been used, it bears fruit in peace and goodness. So hold
up your limp arms and steady your trembling knees and smooth out the path you tread; then the
injured limb will not be wrenched, it will grow strong again.

Gospel
Luke 13:22-30
Through towns and villages Jesus went teaching, making his way to Jerusalem. Someone said to him,
"Sir, will there be only a few saved?" He said to them, "Try your best to enter by the narrow door,
because, I tell you, many will try to enter and will not succeed. Once the master of the house has got
up and locked the door, you may find yourself knocking on the door, saying, 'Lord, open to us,' but he
will answer, 'I do not know where you come from.' Then you will find yourself saying, 'We once ate
and drank in your company; you taught in our streets,' but he will reply, 'I do not know where you
come from. Away from me, all you wicked men!' Then there will be weeping and grinding of teeth,
when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, and
yourselves turned outside. And men from east and west, from north and south, will come to take
their places at the feast in the kingdom of God. Yes, there are those now last who will be first, and
those now first who will be last."

