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Eerste lezing
Wijsheid van Jezus Sirach 3,17-18.20.28-29
Mijn kind, als ge rijk zijt, blijf dan bescheiden, en gij zult meer geliefd worden dan iemand die geschenken
uitdeelt. Hoe meer aanzien ge hebt, des te meer moet ge u vernederen; dan zult ge genade vinden bij God.
Want groot is de macht van de Heer maar Hij wordt geëerd door de nederigen. Voor de kwaal van een
hoogmoedige is er geen genezing, want het kwaad wortelt in zijn hart. Een verstandig mens overweegt gaarne
spreuken, en de wijze droomt van een aandachtig gehoor.
Tweede lezing
Hebreeën 12,18-19.22-24
Broeders en zusters, bedenkt waar gij staat: gij zijt niet genaderd zoals uw voorvaderen bij de berg Sinaï, tot
een tastbare berg en een laaiend vuur, met duisternis, donderwolken en stormwind, waar de trompet klonk en
een stem werd gehoord en die haar hoorden smeekten dat zij niet langer zou spreken, neen, gij zijt genaderd
tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en de duizendtallen engelen, de
feestelijke en plechtige vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven, tot God, de
rechter van allen, en de geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben, tot Jezus, de middelaar
van een nieuw verbond, wiens vergoten bloed iets beters afroept dan het bloed van Abel.
Evangelie
Lucas 14,1.7-14
Toen Jezus op een sabbat het huis van een van de voornaamste Farizeeën binnenging om er de maaltijd te
gebruiken, hielden zij Hem voortdurend in het oog. Daar Hij opmerkte hoe de genodigden de voornaamste
plaatsen aan tafel uitzochten, hield Hij hun de volgende gelijkenis voor: "Wanneer gij door iemand op een
bruiloft wordt genodigd, ga dan niet aanliggen op de voornaamste plaats. Het zou kunnen zijn dat er door uw
gastheer iemand is uitgenodigd die voornamer is dan gij, en dat degene die u en hem genodigd heeft u komt
zeggen: Sta uw plaats aan hem af. Dan zoudt ge vol schaamte de minste plaats moeten innemen. Maar
wanneer ge ergens genodigd wordt, ga dan op de minste plaats aanliggen. Als degene die u heeft uitgenodigd
dan komt zal hij u zeggen: Vriend, ga wat hoger op. Zo zal u de eer te beurt vallen in het oog van allen die met u
aanliggen. Want al wie zichzelf verheft zal vernederd en wie zichzelf vernedert zal verheven worden." Hij zei
ook nog; nu tot zijn gastheer: "Wanneer gij een middag- of avondmaal geeft, nodig dan niet uw vrienden,
broers en bloedverwanten uit en ook geen rijke buren. Het zou kunnen zijn dat zij op hun beurt u uitnodigen en
dat gij het dus terugkrijgt. Maar als ge een gastmaal geeft, nodig dan armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden
uit. Gelukkig zult ge zijn omdat zij het u niet kunnen vergelden. Het zal u vergolden worden bij de opstanding
van de rechtvaardigen.”
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SUNDAY IN ORDINARY TIME C

First Reading

Ecclesiasticus 3:17-20.28-29
My child, be gentle in carrying out your business, and you will be better loved than a lavish giver. The greater
you are, the more you should behave humbly, and then you will find favour with the Lord; for great though the
power of the Lord is, he accepts the homage of the humble. There is no cure for the proud man's malady, since
an evil growth has taken root in him. The heart of a sensible man will reflect on parables, an attentive ear is the
sage's dream.
Second Reading

Hebrews 12:18-19.22-24
What you have come to is nothing known to the senses: not a blazing fire, or a gloom turning to total darkness,
or a storm; or trumpeting thunder or the great voice speaking which made everyone that heard it beg that no
more should be said to them. But what you have come to is Mount Zion and the city of the living God, the
heavenly Jerusalem where the millions of angels have gathered for the festival, with the whole Church in which
everyone is a "first-born son" and a citizen of heaven. You have come to God himself, the supreme Judge, and
been placed with spirits of the saints who have been made perfect; and to Jesus, the mediator who brings a
new covenant.
Gospel

Luke 14:1.7-14
On a sabbath day Jesus had gone for a meal to the house of one of the leading Pharisees; and they watched
him closely. He then told the guests a parable, because he had noticed how they picked the places of honour.
He said this, "When someone invites you to a wedding feast, do not take your seat in the place of honour. A
more distinguished person than you may have been invited, and the person who invited you both may come
and say, 'Give up your place to this man.' And then, to your embarrassment, you would have to go and take the
lowest place. No; when you are a guest, make your way to the lowest place and sit there, so that, when your
host comes, he may say, 'My friend, move up higher.' In that way, everyone with you at the table will see you
honoured. For everyone who exalts himself will be humbled, and the man who humbles himself will be
exalted." Then he said to his host, "When you give a lunch or a dinner, do not ask your friends, brothers,
relations or rich neighbours, for fear they repay your courtesy by inviting you in return. No; when you have a
party, invite the poor, the crippled, the lame, the blind; that they cannot pay you back means that you are
fortunate, because repayment will be made to you when the virtuous rise again."

