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Eerste lezing
Wijsh. 9, 13-18b
Wie van de mensen kan Gods plan doorgronden, wie ontdekken wat de Heer wil? De gedachten der
stervelingen zijn immers onzeker, en twijfelachtig onze berekeningen. Het vergankelijke lichaam is een last
voor de ziel, en onze aardse gebondenheid belemmert de beweeglijke geest. Wij begrijpen amper de dingen
van deze wereld, en wat voor de hand ligt kost ons nog moeite; hoe zouden we dan het hemelse verstaan? Wie
zou uw wil kunnen kennen, als Gij hem het inzicht niet geeft, en uw heilige Geest niet van boven zendt? Zo
alleen kunnen de mensen op aarde rechte wegen gaan, leren zij kennen wat U welgevallig is, en worden zij
door de wijsheid gered.

Tweede lezing
Filémon 9b-10.12-17
Dierbare, Paulus is het die u schrijft, een oud man, nu bovendien een gevangene van Christus Jezus, en mijn
verzoek geldt het kind dat ik hier in de gevangenis voor de Heer heb gewonnen, ik bedoel Onésimus. Ik stuur
hem terug naar u en met hem heel mijn liefde. Gaarne had ik hem hier gehouden als uw plaatsvervanger, om
voor mij te zorgen in mijn gevangenschap voor het evangelie. Maar ik wil niets doen zonder uw instemming, ik
wil niets afdwingen: uw goedheid moet zich spontaan kunnen uiten! Misschien was dat wel de reden waarom
hij een tijd lang bij u is weg geweest: dat ge hem voorgoed terug zoudt krijgen, nu niet meer als slaaf, maar als
veel meer dan een slaaf, als een geliefde broeder. Dat is hij voor mij al helemaal, hoeveel meer dan voor u, als
mens en als christen. Als gij u dus met mij verbonden voelt, heet hem dan welkom zoals ge het mij zoudt doen.

Evangelie
Lucas 14, 25-33
n die tijd trokken talloze mensen met Jezus mee; Hij keerde zich om en zei tot hen: “Als iemand naar Mij
toekomt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven niet
haat, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn.
Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst er voor gaan zitten om een begroting te maken of
hij wel genoeg bezit om hem te voltooien? Anders zou het hem kunnen overkomen - als hij de fundering heeft
gelegd en niet in staat is het werk te voltooien - dat allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen: Die man
begon te bouwen, maar hij was niet in staat het einde te halen. Of welke koning zal - als hij tegen een andere
koning ter oorlog wil trekken - niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met tienduizend man het hoofd
te bieden aan iemand, die met twintigduizend man tegen hem optrekt? Zo niet, dan stuurt hij, als de
tegenstander nog ver weg is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo kan niemand van u mijn
leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.”
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First Reading

Wisdom 9:13-18
"What man indeed can know the intentions of God? Who can divine the will of the Lord? The reasonings of
mortals are unsure and our intentions unstable; for a perishable body presses down the soul, and this tent of
clay weighs down the teeming mind. It is hard enough for us to work out what is on earth, laborious to know
what lies within our reach; who, then, can discover what is in the heavens? As for your intention, who could
have learnt it, had you not granted Wisdom and sent your holy spirit from above? Thus have the paths of those
on earth been straightened and men been taught what pleases you, and saved, by Wisdom."

Second Reading

Philemon 9-10.12-17
This is Paul writing, an old man now and, what is more, still a prisoner of Christ Jesus. I am appealing to you for
a child of mine, whose father I became while wearing these chains: I mean Onesimus. I am sending him back to
you, and with him – I could say – a part of my own self. I should have liked to keep him with me; he could have
been a substitute for you, to help me while I am in the chains that the Good News has brought me. However, I
did not want to do anything without your consent; it would have been forcing your act of kindness, which
should be spontaneous. I know you have been deprived of Onesimus for a time, but it was only so that you
could have him back for ever, not as a slave any more, but something much better than a slave, a dear brother;
especially dear to me, but how much more to you, as a blood-brother as well as a brother in the Lord. So if all
that we have in common means anything to you, welcome him as you would me.

Gospel

Luke 14:25-33
Great crowds accompanied Jesus on his way and he turned and spoke to them. "If any man comes to me
without hating his father, mother, wife, children, brothers, sisters, yes and his own life too, he cannot be my
disciple. Anyone who does not carry his cross and come after me cannot be my disciple. And indeed, which of
you here, intending to build a tower, would not first sit down and work out the cost to see if he had enough to
complete it? Otherwise, if he laid the foundation and then found himself unable to finish the work, the
onlookers would all start making fun of him and saying, 'Here is a man who started to build and was unable to
finish.' Or again, what king marching to war against another king would not first sit down and consider whether
with ten thousand men he could stand up to the other who advanced against him with twenty thousand? If
not, then while the other king was still a long way off, he would send envoys to sue for peace. So in the same
way, none of you can be my disciple unless he gives up all his possessions."

