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 ZONDAG DOOR HET JAAR C 
 
Eerste lezing 
Genesis 18,1-10a 
In die dagen verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre, terwijl hij op het heetst van de 
dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich 
staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe. Hij boog diep voor hen en zei: Wees 
zo welwillend, Heer, uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal water laten brengen, was uw voeten en rust 
hier onder de boom. Ik zal brood voor u halen om u te sterken voor uw verdere reis; gij zijt niet voor 
niets bij uw dienaar langs gekomen. Zij zeiden: Heel graag. Abraham ging haastig de tent in naar Sara 
en zei: Neem gauw drie maten fijn meel, kneed het en bak er koeken van. Daarna liep Abraham naar 
de kudde, zocht een lekker mals kalf uit en gaf het aan zijn knecht om het snel klaar te maken. Toen 
bracht hij hun kaas en melk, en het kalf dat hij had laten toebereiden, en zette hun dat alles voor. 
Terwijl zij aten bleef hij bij hen staan, onder de boom. Toen vroegen ze hem: Waar is Sara, uw vrouw? 
Abraham antwoordde: Daar in de tent. Toen zei de bezoeker: over een jaar kom ik weer bij u terug; 
dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben. 
 
Tweede lezing 
Kolossenzen 1,24-28 
Broeders en zusters, ik verheug mij dat ik voor u mag lijden, en in mijn lijdend lichaam aanvullen wat 
nog ontbreekt aan de beproevingen van de Christus, ten bate van zijn lichaam dat de Kerk is. Ik ben 
haar dienaar geworden krachtens de opdracht die God mij gegeven heeft; namelijk om u het woord 
Gods te brengen in heel zijn volheid: om het geheim te verkondigen dat verborgen was voor alle 
eeuwen en alle generaties, maar dat nu is geopenbaard aan zijn gelovigen. Hen heeft God bekend 
willen maken hoe machtig en hoe wonderbaar dit geheim is onder de heidenvolken. En dit geheim 
bestaat hierin: "Christus in u" en ook: "hoop op een eeuwige heerlijkheid". Hem verkondigen 
wij dus wanneer wij allen, zonder onderscheid vermanen en onderrichten met alle wijsheid die ons 
gegeven is om ook allen, zonder onderscheid in Christus tot volmaaktheid te brengen. 
 
Evangelie 
Lucas 10,38-42 
In die tijd kwam Jezus in een dorp, en een vrouw die Marta heette, ontving Hem in haar woning. Ze 
had een zuster, Maria die – gezeten aan de voeten van de Heer – luisterde naar zijn woorden. Marta 
werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze kwam er een ogenblik bij staan en 
zei: "Heer, laat het U onverschillig dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dan dat ze mij 
moet helpen." De Heer gaf haar ten antwoord: "Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over 
veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet 
ontnomen worden." 
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First Reading 
Genesis 18:1-10 
The Lord appeared to Abraham at the Oak of Mamre while he was sitting by the entrance of the tent 
during the hottest part of the day. He looked up, and there he saw three men standing near him. As 
soon as he saw them he ran from the entrance of the tent to meet them, and bowed to the ground. 
"My lord," he said "I beg you, if I find favour with you, kindly do not pass your servant by. A little water 
shall be brought; you shall wash your feet and lie down under the tree. Let me fetch a little bread and 
you shall refresh yourselves before going further. That is why you have come in your servant's 
direction." They replied, "Do as you say." Abraham hastened to the tent to find Sarah. "Hurry," he said 
"knead three bushels of flour and make loaves." Then running to the cattle Abraham took a fine and 
tender calf and gave it to the servant, who hurried to prepare it. Then taking cream, milk and the calf 
he had prepared, he laid all before them, and they ate while he remained standing near them under 
the tree. "Where is your wife Sarah?" they asked him. "She is in the tent" he replied. 
Then his guest said, "I shall visit you again next year without fail, and your wife will then have a son." 
 
Second Reading 
Colossians 1:24-28 
It makes me happy to suffer for you, as I am suffering now, and in my own body to do what I can to 
make up all that has still to be undergone by Christ for the sake of his body, the Church. I became the 
servant of the Church when God made me responsible for delivering God's message to you, the 
message which was a mystery hidden for generations and centuries and has now been revealed to his 
saints. It was God's purpose to reveal it to them and to show all the rich glory of this mystery to 
pagans. The mystery is Christ among you, your hope of glory: this is the Christ we proclaim, this is the 
wisdom in which we thoroughly train everyone and instruct everyone, to make them all perfect in 
Christ. 
 
Gospel 
Luke 10:38-42 
Jesus came to a village, and a woman named Martha welcomed him into her house. She had a sister 
called Mary, who sat down at the Lord's feet and listened to him speaking. Now Martha who was 
distracted with all the serving said, "Lord, do you not care that my sister is leaving me to do the 
serving all by myself? Please tell her to help me." But the Lord answered: "Martha, Martha," he said 
"you worry and fret about so many things, and yet few are needed, indeed only one. It is Mary who 
has chosen the better part; it is not to be taken from her." 
 




