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EVANGELIE  3E Zondag door het jaar C 
(23 januari 2022) 
Lukas 1,1-4 en 4, 14-21 (Willibordbijbel 1995) 

 

1 Velen hebben zich er al toe gezet het verhaal te doen  

van wat zich bij ons heeft voltrokken,   
2 aan de hand van de overlevering van de oorspronkelijke ooggetuigen  

die dienaar van het woord zijn geworden.   
3 Nu heb ook ik besloten alles van voren af aan nauwkeurig na te gaan  

en voor u, geachte Teofilus,  

ordelijk op schrift te stellen,   
4 zodat u zich kunt overtuigen van de betrouwbaarheid  

van de berichten die u hebt ontvangen.  
 (…)  

14 Jezus keerde terug naar Galilea in de kracht van de Geest.  

Zijn faam verbreidde zich over heel die streek.   

15 Hij gaf onderricht in hun synagogen  

en werd door iedereen geëerd.  
16 Zo kwam Hij in Nazaret, waar Hij was opgegroeid,  

en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge.  

Hij stond op om voor te lezen,   
17 en kreeg een boekrol van de profeet Jesaja aangereikt.  

Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven staat:   
18 De Geest van de Heer rust op mij; 

daartoe heeft Hij mij gezalfd. 

Om aan armen de goede boodschap te brengen 

heeft Hij mij gezonden, 

om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen 

en aan blinden het licht in hun ogen, 

om verdrukten in vrijheid te laten gaan, 
19 en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is. 
20 Daarna rolde Hij het boek dicht,  

gaf het terug aan de dienaar en ging zitten.  

De ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht.   
21 Toen begon Hij hen toe te spreken:  

‘Vandaag is het Schriftwoord dat u gehoord hebt  

in vervulling gegaan.’   
 



(z.o.z.) 

 
 
 
 
Acclamatie op het evangelie 
Derde zondag door het jaar C 

 
 

Lucas 1, 1-4 + 4, 14-21 
De Geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij 
gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan de armen de 
blijde boodschap te brengen. Het schriftwoord dat jullie 
zojuist gehoord hebben is heden in jullie oren in vervulling 
gegaan. 
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Door de woestijn ontledigd 
ben Jij door de Geest 
gezalfd om de armen 
te bevrijden, ons de ogen 
te openen voor het Woord 
dat vandaag in vervulling gaat. 
 
 
 
 


