
14
de

 ZONDAG DOOR HET JAAR C 
 
Eerste lezing 
Jesaja 66,10-14c 
Verheug u met Jeruzalem, en juich over haar, allen die haar liefhebben! Neem deel aan haar vreugde, 
allen die over haar treuren! En laat u tot verzadiging toe zogen aan haar borsten vol troost, en u vol 
genot laven aan haar zo rijke boezem. Want zo spreekt de Heer: als een rivier leid Ik de vrede naar 
haar toe, en als een onstuimige stroom de schatten der volken. Gij zult gezoogd worden, gedragen op 
de arm, vertroeteld op de schoot! Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten: Jeruzalem 
zelf zal uw troost zijn. Wanneer gij dat ziet zal uw hart zich verheugen, uw beenderen zullen bloeien 
als het jonge groen, en de dienaren des Heren zullen zijn macht ervaren! 
 
Tweede lezing 
Galaten 6,14-18 
Broeders en zusters, God beware mij ervoor op iets anders te roemen dan op het kruis van onze Heer 
Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Besneden zijn 
betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets. Het gaat er alleen om een nieuwe schepping te 
zijn! Vrede en barmhartigheid kome over allen die naar dit beginsel willen leven, en over heel het volk 
Gods! Laat voortaan niemand mij lastig vallen want ik draag de merktekenen van Jezus in mijn 
lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. 
 
Evangelie 
Lucas 10,1-9 
In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar 
alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: "De oogst is groot 
maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te 
oogsten. Gaat dan, maar zie, Ik zend u als lammeren onder de wolven. Neemt geen beurs mee, geen 
reiszak, geen schoeisel en groet niemand onderweg. In welk huis ge ook binnengaat, laat uw eerste 
woord zijn: Vrede aan dit huis! Woont daar een vredelievend mens dan zal uw vrede op hem rusten; 
zo niet dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden; want de 
arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere, in elke stad waar ge 
binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet, geneest de zieken die er zijn en zegt tot 
hen: Het Rijk Gods is nu nabij." 



 
Lezingen van de weekdagen 
 

Zondag 03.07 
Jes. 66,10-14 
Gal. 6,14-18 
Luc. 10,1-12.17-20 
Maandag 04.07  
Hos. 2,16.17b-18.21-22 
Matt. 9,18-26. 
Dinsdag 05.07 
Hos. 8,4-7.11-13 
Matt. 9,32-38 
Woensdag 06.07 
Hos. 10,1-3.7-8.12 
Matt. 10,1-7 
Donderdag 07.07 
Hos. 11,1-4.8c-9 
Matt. 10,7-15 
Vrijdag 08.07 
Hos. 14,2-10 
Matt. 10,16-23 
Zaterdag 09.07 
Jes. 6,1-8 
Matt. 10,24-33 
 
Reading of the day  
 

Sunday 03.07 
Isa. 66,10-14 
Gal. 6,14-18 
Luk. 10,1-12.17-20 
Monday 04.07  
Hos. 2,16.17b-18.21-22 
Mat. 9,18-26. 
Tuesday 05.07 
Hos. 8,4-7.11-13 
Mat. 9,32-38 
Wednesday 06.07 
Hos. 10,1-3.7-8.12 
Mat. 10,1-7 
Thursday 07.07 
Hos. 11,1-4.8c-9 
Mat. 10,7-15 
Friday 08.07 
Hos. 14,2-10 
Mat. 10,16-23 
Saturday 09.07 
Jes. 6,1-8 
Mat. 10,24-33 
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 SUNDAY OF THE YEAR C 

 
First Reading 
Isaiah 66:10-14 
Rejoice, Jerusalem, be glad for her, all you who love her! Rejoice, rejoice for her, all you who mourned 
her! That you may be suckled, filled, from her consoling breast, that you may savour with delight her 
glorious breasts. For thus says the Lord: Now towards her I send flowing peace, like a river, and like a 
stream in spate the glory of the nations. At her breast will her nurslings be carried and fondled in her 
lap. Like a son comforted by his mother will I comfort you. And by Jerusalem you will be comforted. 
At the sight your heart will rejoice, and your bones flourish like the grass. To his servants the Lord will 
reveal his hand. 
 
Second Reading 
Galatians 6:14-18 
The only thing I can boast about is the cross of our Lord Jesus Christ, through whom the world is 
crucified to me, and I to the world. It does not matter if a person is circumcised or not; what matters is 
for him to become an altogether new creature. Peace and mercy to all who follow this rule, who form 
the Israel of God. I want no more trouble from anybody after this; the marks on my body are those of 
Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, my brothers and sisters. Amen. 
 
Gospel 
Luke 10:1-9 
The Lord appointed seventy-two others and sent them out ahead of him, in pairs, to all the towns and 
places he himself was to visit. He said to them, "The harvest is rich but the labourers are few, so ask 
the Lord of the harvest to send labourers to his harvest. Start off now, but remember, I am sending you 
out like lambs among wolves. Carry no purse, no haversack, no sandals. Salute no one on the road. 
Whatever house you go into, let your first words be, 'Peace to this house!' And if a man of peace lives 
there, your peace will go and rest on him; if not, it will come back to you. Stay in the same house, 
taking what food and drink they have to offer, for the labourer deserves his wages; do not move from 
house to house. Whenever you go into a town where they make you welcome, eat what is set before 
you. Cure those in it who are sick, and say, 'The kingdom of God is very near you.'" 
 


