
12de ZONDAG DOOR HET JAAR C 
 
Eerste lezing 
Zacharia 12,10-11 
Zo spreekt de Heer: In die dagen zal Ik over het huis van David een geest van 
welwillendheid en gebed uitstorten, zodat zij zullen opzien naar Hem die zij 
doorstoken hebben; zij zullen over Hem treuren als over een enig kind, als over een 
eerstgeborene om Hem schreien. Op die dag zal het rouwbetoon in Jeruzalem even 
groot zijn als dat over Hadad-Rimmon in de vlakte van Megriddo. 
 
Tweede lezing 
Galaten 3,26-29 
Broeders en zusters, gij zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. 
De doop heeft u allen met Christus verenigd, gij hebt Hem aangetrokken als een 
kleed. Er is nu geen sprake meer van Jood of heiden, slaaf of vrije, man of vrouw; 
allen te samen vormt gij één persoon in Christus Jezus. Maar als gij bij Christus 
hoort, dan zijt ge ook Abrahams 'nageslacht', en dus erfgenamen krachtens de 
belofte.  
 
Evangelie 
Lucas 9,18-24 
Toen Jezus eens alleen aan het bidden was en zijn leerlingen bij Hem kwamen 
stelde Hij hun de vraag: "Wie zeggen de mensen, dat Ik ben?" Zij antwoordden: 
"Johannes de Doper, anderen zeggen: Elia, en weer anderen: een van de oude 
profeten is opgestaan." Hierop zeide Hij tot hen: "Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?" 
Nu antwoordde Petrus: "De Gezalfde van God." Maar Hij verbood hun nadrukkelijk 
dit aan iemand te zeggen. "De Mensenzoon, – zo sprak Hij – moet veel lijden en door 
de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden verworpen worden, maar na ter dood 
te zijn gebracht zal Hij op de derde dag verrijzen." Maar tot allen sprak Hij: "Wie mijn 
volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en door elke dag 
opnieuw zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. 
Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het redden." 



 
Lezingen van de weekdagen 
 
Zondag 19.06 
Zach. 12, 10-11 13:1 
Gal. 3 26-29 
Luc. 9 18-24 
Maandag 20.06  
2 Kon. 17, 5-8.13-15a.18 
Matt. 7,1-5 
Dinsdag 21.06 
2 Kon. 19,9b-11.14-21.31-36 
Matt. 7,6.12-14 
Woensdag 22.06 
2 Kon. 22,8-13.23,1-3 
Matt. 7,15-20 
Donderdag 23.06 
2 Kon. 24,8-17 
Matt. 7,21-29 
Vrijdag 24.06 
Jes. 49,1-6 
Hand. 13,22-26 
Luc. 1,57-66.80 
Zaterdag 25.06 
Klaagl 2,2.10-14.18-19 
Matt 8,5-17 
 
Reading of the day  
 
Sunday 19.06 
Zech, 12:10-11,13:1 
Gal, 3:26-29 
Luk, 9:18-24 
Monday 20.06  
2 Kgs. 17:5-8,13-15,18 
Mat, 7:1-5 
Tuesday 21.06 
2 Kgs, 19:9-11,14-21,31-36 
Mat, 7:6,12-14 
Wednesday 22.06 
2 Kgs, 22:8-13, 23:1-3 
Mat, 7:15-20 
Thursday 23.06 
2 Kgs, 24:8-17 
Mat, 7:21-29 
Friday 24.06 
Isa, 49:1-6 
Acts, 13:22-26 
Luc, 1:57-66,80 
Saturday 25.06 
Lam, 2:2,10-14,18-19 
Mat, 8:5-17 

 
 



 
12th SUNDAY OF THE YEAR C 
 
First Reading 
Zechariah 12:10-11 
It is the Lord who speaks: "Over the House of David and the citizens of Jerusalem I 
will pour out a spirit of kindness and prayer. They will look on the one whom they 
have pierced; they will mourn for him as for an only son, and weep for him as people 
weep for a first-born child. When that day comes, there will be great mourning in 
Judah, like the mourning of Hadad-rimmon in the plain of Megiddo." 
 
Second Reading 
Galatians 3:26-29 
You are, all of you, children of God through faith in Christ Jesus. All baptised in 
Christ, you have all clothed yourselves in Christ, and there are no more distinctions 
between Jew and Greek, slave and free, male and female, but all of you are one in 
Christ Jesus. Merely by belonging to Christ you are the posterity of Abraham, the 
heirs he was promised.  
 
Gospel 
Luke 9:18-24 
One day when Jesus was praying alone in the presence of his disciples he put this 
question to them, "Who do the crowds say I am?" And they answered, "John the 
Baptist; others Elijah; and others say one of the ancient prophets come back to life." 
"But you", he said "who do you say I am?" It was Peter who spoke up. "The Christ of 
God" he said. But he gave them strict orders not to tell anyone anything about this. 
"The Son of Man" he said "is destined to suffer grievously, to be rejected by the 
elders and chief priests and scribes and to be put to death, and to be raised up on 
the third day." Then to all he said, "If anyone wants to be a follower of mine, let him 
renounce himself and take up his cross every day and follow me. For anyone who 
wants to save his life will lose it; but anyone who loses his life for my sake, that man 
will save it." 
 


