DOMINGO I DE ADVIENTO

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT (B)
EERSTE LEZING (Jes 63,16b-17.19b; 64,3b-7)
Uit de Profeet Jesaja.
U, HEER, onze vader, van oudsher heet U onze verlosser. Waarom, HEER, liet U ons
van uw wegen afdwalen, waarom liet U ons hart verstenen, zodat het U niet meer
vreest? Keer terug, omwille van uw dienstknechten, de stammen die uw eigendom
zijn. Als U de hemel toch openscheurt om af te dalen! De bergen zouden wankelen
voor uw aangezicht. Die zo optreedt voor de mensen die op Hem vertrouwen. U
ontmoet mensen die recht doen, en uw wegen gedenken. U bent kwaad, want wij
zondigden. U bent kwaad op ons omdat we zondigden, toch worden wij gered. Wij
hebben ons allemaal verontreinigd, heel onze gerechtigheid werd als bevlekte kleren;
wij zijn allen als verwelkte bladeren de wind van onze zonden blaast ons weg.
Niemand is er die uw naam nog aanroept, niemand heeft de moed om op U te steunen;
want U hebt uw gelaat voor ons verborgen, en ons prijsgegeven aan onze schuld. En
toch, HEER, bent U onze vader. Wij zijn de leem, U bent de boetseerder, wij zijn allen
het werk van uw hand.

TUSSENZANG (Ps 80)
Aanhoor ons, U die Israël weidt,
U die troont op de kerubs,
verschijn in uw schitterend licht
trek uit voor onze redding.
God van de machten, ach, kom terug,
zie toch neer vanuit uw hemel,
zorg voor deze wijnstok,
de stek van uw rechterhand,
de zoon wie U uw kracht hebt verleend.
Leg uw hand op uw uitverkorene,
de mensenzoon wie U uw kracht hebt verleend.
Dan zullen wij U nooit meer verlaten:
U laat ons leven, wij vereren uw naam.
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TWEEDE LEZING (1 Kor1, 3-9)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters: Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer
Jezus Christus! Steeds weer zeg ik mijn° God dank voor zijn genade, die u in Christus
Jezus is gegeven. Want in Christus bent u in ieder opzicht rijk begiftigd met alle
gaven° van woord en kennis, naarmate het getuigenis over Hem bij u ingang vond.
Geen enkele genadegave ontbreekt u, en u ziet vol verwachting uit naar de openbaring
van onze Heer Jezus Christus. Hij zal u laten standhouden tot het einde, zodat u geen
verwijt kan treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. Getrouw is de God die u
geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.
EVANGELIE (Mc 13, 33-37)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt, weet niemand, de engelen in de hemel niet,
de Zoon niet, maar alleen de Vader. Kijk uit, wees waakzaam. Want je weet niet
wanneer het moment daar is. Het is als met iemand die naar het buitenland is, zijn huis
heeft achtergelaten en het beheer heeft overgedragen aan zijn knechten, ieder zijn eigen
taak, en aan de poortwachter heeft opgedragen om waakzaam te zijn. Wees dus
waakzaam, want je weet niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat° of
midden in de nacht of bij het kraaien van de haan of bij het eerste ochtendlicht, zodat
hij niet onverwacht komt en jullie in slaap vindt. Wat Ik jullie zeg, zeg Ik tegen
iedereen: wees waakzaam.'
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