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Eerste lezing 

Genesis 18,20-32 

In die dagen zei de Heer: Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op! Uitermate zwaar is 

hun zonde! Ik ga naar beneden om te zien of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep die 

tot mij is doorgedrongen; ik wil het weten. Toen gingen de mannen op weg in de richting van Sodom. 

De Heer bleef echter nog bij Abraham staan. Abraham trad op hem toe en zei: Wilt ge werkelijk met 

de boosdoeners ook de rechtvaardigen verdelgen? Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen in de stad; 

zult gij die dan verdelgen? Zult gij de stad geen vergiffenis schenken omwille van de vijftig 

rechtvaardigen die er wonen? Zoiets kunt ge toch niet doen: de rechtvaardigen samen met de 

boosdoeners laten sterven! Dan zou het de rechtvaardigen vergaan als de boosdoeners; dat kunt ge 

toch niet doen! Zal hij die de hele aarde oordeelt geen recht laten geschieden? En de Heer zei: Als ik 

in de stad Sodom vijftig rechtvaardigen vind, zal ik omwille van hen de hele stad vergiffenis schenken. 

Abraham begon weer en zei: Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken, ofschoon ik maar stof en as 

ben? Misschien ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf; zult gij dan toch om die vijf de hele 

stad verwoesten? En hij zei: Ik zal haar niet verwoesten, als ik er vijfenveertig vind. Opnieuw sprak 

Abraham tot hem: Misschien zijn er maar veertig te vinden. En hij zei: Dan zal ik het omwille van die 

veertig niet doen. Nu zei Abraham: Laat mijn Heer niet kwaad worden, als ik nog eens aandring: 

misschien zijn er maar dertig te vinden. En hij zei: Ik zal het niet doen, als ik er dertig vind. Abraham 

zei opnieuw: ik ben wel vrijpostig als ik bij mijn Heer blijf aandringen; maar misschien worden er 

maar twintig gevonden. En de Heer zei: Ook omwille van die twintig zal ik de stad niet verwoesten. 

Laat mijn Heer niet kwaad worden, als ik nog één keer spreek, misschien zijn er maar tien te vinden. 

En de Heer zei: Ik zal de stad niet verwoesten, zelfs al zijn er maar tien. 

Tweede lezing 

Kolossenzen 2,12-14 

Broeders en zusters, in de doop zijt gij met Christus begraven, maar ook met Hem verrezen door uw 

geloof in de kracht van God die Hem uit de dood deed opstaan. Ook u, die dood waart tengevolge 

van uw zonden en door uw morele onbehouwenheid, heeft God weer levend gemaakt met Hem. Hij 

heeft ons al onze zonden vergeven. Hij heeft de oorkonde verscheurd die met haar bezwarende 

bepalingen tegen ons getuigde, Hij heeft haar vernietigd en aan het kruis genageld. 

Evangelie 

Lucas 11,1-13 

Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen Hij ophield zei een van zijn leerlingen tot Hem: 

"Heer, leer ons bidden, zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen geleerd heeft." Hij sprak tot hen: 

"Wanneer ge bidt, zegt dan: Vader, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome. Geef ons iedere dag 

ons dagelijks brood, en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan ieder die ons iets 

schuldig is. En leid ons niet in bekoring." Hij vervolgde: "Stel, iemand van u heeft een vriend. Midden 

in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt: vriend, leen mij drie broden, want een vriend van mij is van 

een reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. Zou die ander van binnen uit dan 

antwoorden: Val me niet lastig; de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed; ik kan niet 

opstaan om het u te geven? Ik zeg u, als hij niet opstaat en het hem geeft omdat hij zijn vriend is, zal 



hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft, om zijn onbescheiden aandringen. Tot u zeg Ik 

hetzelfde: Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en er zal worden 

opengedaan. Want al wie vraagt verkrijgt; wie zoekt vindt; en voor wie klopt doet men open. Is er 

soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven als deze hem om brood vraagt? Of als 

hij om vis vraagt zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven? Of als hij een ei vraagt zal hij 

hem toch geen schorpioen geven? Als gij dus, – ofschoon ge slecht zijt – goede gaven aan uw 

kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel de heilige Geest geven aan 

wie Hem erom vragen." 

  



17th SUNDAY OF THE YEAR C 

 

First Reading 

Genesis 18:20-32 

The Lord said, "How great an outcry there is against Sodom and Gomorrah! How grievous is their sin! 

I propose to go down and see whether or not they have done all that is alleged in the outcry against 

them that has come up to me, I am determined to know." The men left there and went to Sodom 

while Abraham remained standing before the Lord. Approaching him he said, "Are you really going to 

destroy the just man with the sinner? Perhaps there are fifty just men in the town. Will you really 

overwhelm them, will you not spare the place for the fifty just men in it? Do not think of doing such a 

thing: to kill the just man with the sinner, treating just and sinner alike! Do not think of it! Will the 

judge of the whole earth not administer justice?" The Lord replied, "If at Sodom I find fifty just men 

in the town, I will spare the whole place because of them." Abraham replied, "I am bold indeed to 

speak like this to my Lord, I who am dust and ashes. But perhaps the fifty just men lack five: will you 

destroy the whole city for five?" "No," he replied. "I will not destroy it if I find forty-five just men 

there." Again Abraham said to him, "Perhaps there will only be forty there." "I will not do it," he 

replied, "for the sake of the forty." Abraham said, "I trust my Lord will not be angry, but give me 

leave to speak: perhaps there will only be thirty there." "I will not do it," he replied, "if I find thirty 

there." He said, "I am bold indeed to speak like this, but perhaps there will only be twenty there." "I 

will not destroy it," he replied, "for the sake of the twenty." He said, "I trust my Lord will not be angry 

if I speak once more: perhaps there will only be ten." "I will not destroy it," he replied, "for the sake 

of the ten." 

Second Reading 

Colossians 2:12-14 

You have been buried with Christ, when you were baptised; and by baptism, too, you have been 

raised up with him through your belief in the power of God who raised him from the dead. You were 

dead, because you were sinners and had not been circumcised: he has brought you to life with him, 

he has forgiven us all our sins. He has overridden the Law, and cancelled every record of the debt 

that we had to pay; he has done away with it by nailing it to the cross. 

Gospel 

Luke 11:1-13 

Once Jesus was in a certain place praying, and when he had finished, one of his disciples said, "Lord, 

teach us to pray, just as John taught his disciples." He said to them, "Say this when you pray: 'Father, 

may your name be held holy, your kingdom come; give us each day our daily bread, and forgive us 

our sins, for we ourselves forgive each one who is in debt to us. And do not put us to the test.'" He 

also said to them, "Suppose one of you has a friend and goes to him in the middle of the night to say, 

'My friend, lend me three loaves, because a friend of mine on his travels has just arrived at my house 

and I have nothing to offer him'; and the man answers from inside the house, 'Do not bother me. The 

door is bolted now, and my children and I are in bed; I cannot get up to give it to you.' I tell you, if the 

man does not get up and give it him for friendship's sake, persistence will be enough to make him get 

up and give his friend all he wants. So I say to you: Ask, and it will be given to you; search, and you 

will find; knock, and the door will be opened to you. For the one who asks always receives; the one 



who searches always finds; the one who knocks will always have the door opened to him. What 

father among you would hand his son a stone when he asked for bread? Or hand him a snake instead 

of a fish? Or hand him a scorpion if he asked for an egg? If you then, who are evil, know how to give 

your children what is good, how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those 

who ask him!" 


