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ZONDAG DOOR HET JAAR C

Eerste lezing
I Koningen 19,16.19-21
In die dagen zei de Heer tot Elia: Gij moet Elisa, de zoon van Safat zalven tot uw opvolger als profeet.
Elia vertrok vandaar en trof Elisa, de zoon van Safat, terwijl die aan het ploegen was. Twaalf koppels
ossen gingen voor hem uit; hijzelf bevond zich bij het twaalfde. Toen Elia langs kwam, wierp hij Elisa
zijn mantel toe. Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en zei: Laat mij eerst afscheid
nemen van mijn vader en mijn moeder; dan zal ik u volgen. Hij antwoordde hem: Ga maar weer terug;
heb ik je soms tot iets verplicht? Hierop ging Elisa naar de ossen terug, slachtte er twee, kookte het
vlees op het hout van de jukken en gaf het aan het werkvolk te eten. Daarna vertrok hij, volgde Elia en
werd zijn dienaar.
Tweede lezing
Galaten 5,1.13-18
Broeders en zusters, voor de vrijheid heeft Christus ons gemaakt. Houd dus stand en laat u niet weer
het slavenjuk opleggen. Gij werdt geroepen om vrije mensen te zijn. Misbruikt echter de vrijheid niet
als voorwendsel voor de zelfzucht; dient elkaar in liefde. Want de hele wet is vervat in dit éne gebod:
"Bemin uw naaste als uzelf". Maar als ge elkaar blijft bijten en klauwen, vrees ik dat ge elkaar op den
duur zult verslinden. Ik bedoel dit: leef naar de Geest, dan zult ge niet uitvoeren wat de zelfzucht
dicteert. Wat de zelfzucht wil strijdt met de Geest, en omgekeerd, het verlangen van de Geest komt in
botsing met het egoïsme. Die twee liggen met elkaar overhoop zodat ge niet kunt doen wat ge zoudt
willen doen. Maar als ge u door de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet.
Evangelie
Lucas 9,51-62
Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling naderden, aanvaardde Jezus vastberaden de reis
naar Jeruzalem en zond boden voor zich uit. Deze kwamen op hun tocht in een Samaritaans dorp om
er zijn verblijf voor te bereiden. Maar de Samaritanen ontvingen Hem niet, omdat Jeruzalem het doel
van zijn reis was. Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dit gewaar werden vroegen ze: "Heer, wilt
Gij dat wij vuur van de hemel afroepen om hen te verdelgen?" Maar Hij keerde zich om en wees hen
op strenge toon terecht. Daarop vertrokken zij naar een ander dorp. Terwijl zij onderweg waren zei
iemand tot Hem: "Ik zal U volgen, waar Gij ook heen gaat". Jezus sprak tot hem: "De vossen hebben
holen en de vogels hun nesten, maar de Mensenzoon heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten
rusten". Tot een ander sprak Hij: "Volg Mij". Deze vroeg: "Heer, laat mij eerst terug gaan om mijn
vader te begraven". Jezus zei tot hem: "Laat de doden hun doden begraven; maar gij, ga heen en
verkondig het Rijk Gods". Weer een ander zeide: "Ik zal U volgen Heer, maar laat mij eerst afscheid
nemen van mijn huisgenoten". Tot hem sprak Jezus: "Wie de hand aan de ploeg slaat maar omziet
naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het Rijk Gods".

Lezingen van de weekdagen
Zondag 26.06
1 Kon. 19,16.19-21
Gal. 5 1,13-18
Luc. 9 51-62
Maandag 27.06
Am. 2,6-10.13-16
Matt. 8,18-22
Dinsdag 28.06
Am. 3,1-8.4,11-12
Matt. 8,23-27
Woensdag 29.06
Hand. 12,1-11
2 Tim. 4,6-8.17-18
Matt. 16,13-19
Donderdag 30.06
Am. 7,10-17
Matt 9,1-8
Vrijdag 01.07
Am. 8,4-6.9-12
Matt. 9,9-13
Zaterdag 02.07
Am. 9-11-15
Matt 9,14-17
Reading of the day
Sunday 26.06
1 Kgs, 19:16.19-21
Gal, 5:1.13-18
Luc, 9:51-62
Monday 27.06
Amos 2:6-10,13-16
Mat, 8:18-22
Tuesday 28.06
Amos 3:1-8,4.11-12
Mat, 8:23-27
Wednesday 29.06
Acts, 12:1-11
2 Tim, 4:6-8,17-18
Mat, 16:13-19
Thursday 30.06
Amos 7:10-17
Mat, 9:1-8
Friday 01.07
Amos 8:4-6,9-12
Mat, 9:9-13
Saturday 02.07
Amos 9:11-15
Mat, 9:14-17
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13 SUNDAY OF THE YEAR C
First Reading
1 Kings 19:16.19-21
The Lord said to Elijah: "Go, you are to anoint Elisha son of Shaphat, of Abel Meholah, as prophet to
succeed you." Leaving there, Elijah came on Elisha son of Shaphat as he was ploughing
behind twelve yoke of oxen, he himself being with the twelfth. Elijah passed near to him and threw his
cloak over him. Elisha left his oxen and ran after Elijah. "Let me kiss my father and mother, then I will
follow you" he said. Elijah answered, "Go, go back; for have I done anything to you?" Elisha
turned away, took the pair of oxen and slaughtered them. He used the plough for cooking the oxen,
then gave to his men, who ate. He then rose, and followed Elijah and became his servant.
Second Reading
Galatians 5:1.13-18
When Christ freed us, he meant us to remain free. Stand firm, therefore, and do not submit again to
the yoke of slavery. My brothers and sisters, you were called, as you know, to liberty; but be
careful, or this liberty will provide an opening for self-indulgence. Serve one another, rather, in works
of love, since the whole of the Law is summarised in a single command: Love your neighbour as
yourself. If you go snapping at each other and tearing each other to pieces, you had better watch or
you will destroy the whole community. Let me put it like this: if you are guided by the Spirit you will be
in no danger of yielding to self-indulgence, since self-indulgence is the opposite of the Spirit, the Spirit
is totally against such a thing, and it is precisely because the two are so opposed that you do not
always carry out your good intentions. If you are led by the Spirit, no law can touch you.
Gospel
Luke 9:51-62
As the time drew near for him to be taken up to heaven, Jesus resolutely took the road for Jerusalem
and sent messengers ahead of him. These set out, and they went into a Samaritan village to make
preparations for him, but the people would not receive him because he was making for Jerusalem.
Seeing this, the disciples James and John said, "Lord, do you want us to call down fire from heaven to
burn them up?" But he turned and rebuked them, and they went off to another village.
As they travelled along they met a man on the road who said to him, "I will follow you wherever you
go." Jesus answered, "Foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has
nowhere to lay his head." Another to whom he said, "Follow me," replied, "Let me go and bury my
father first." But he answered, "Leave the dead to bury their dead; your duty is to go and spread the
news of the kingdom of God." Another said, "I will follow you, sir, but first let me go and say good-bye
to my people at home." Jesus said to him, "Once the hand is laid on the plough, no one who looks
back is fit for the kingdom of God."

