DOMINGO III DE ADVIENTO

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT (B)
EERSTE LEZING (Jes 61, 1-2a10-11)
Uit de Profeet Jesaja.
De geest van de Heer GOD rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Hij heeft mij
gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen, om gebroken harten te verbinden,
om de gevangenen vrijlating te melden, en de geketenden de terugkeer naar het licht;
om het genadejaar van de HEER te melden, een dag van wraak voor onze God; Ik
verheug mij uitbundig vanwege de HEER, ik jubel en juich om mijn God, want Hij
heeft mij bekleed met gewaden van redding, mij gehuld in een mantel van heil, zoals
de bruidegom een kroon opzet en de bruid zich met haar juwelen siert. Want zoals de
aarde groen voortbrengt en een tuin het opgenomen zaad laat ontkiemen, zo laat de
Heer GOD uw heil ontkiemen, uw luister voor het oog van alle volken.

TUSSENZANG (Lc 1, 46-50.53-54 )
`Met heel mijn hart roem ik de Heer,
met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
want Hij heeft omgezien naar zijn dienares
in haar geringheid.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is zijn naam,
barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.
Hongerigen overlaadde Hij met het beste,
rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.
Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij.
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TWEEDE LEZING (1 Tess 5,16-24)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tesssalonica.
Broeders en zusters: Wees altijd verheugd. Bid zonder ophouden. Dank God voor
alles. Dit verlangt God van u in Christus Jezus. Blus de Geest niet uit, kleineer de
profetische gaven niet, keur alles, behoud het goede. Houd u ver van alle soort kwaad.
De God van de vrede, moge Hij u heiligen, geheel en al; moge u volkomen, naar geest,
ziel en lichaam, ongerept bewaard blijven tot de komst van onze Heer Jezus Christus.
Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord houden.

EVANGELIE (Joh 1,6-8.19-28)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Er is een mens geweest, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. Hij kwam
als getuige: hij moest getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden
komen. Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht. Dit dan is het
getuigenis van Johannes. De Joden hadden uit Jeruzalem priesters en Levieten op hem
afgestuurd met de vraag: `Wie bent u?' Onomwonden kwam hij ervoor uit: `Ik ben de
Messias niet.' `Wie dan wel? Bent u Elia?' vroegen ze. `Die ben ik ook niet',
antwoordde hij. `Bent u soms de profeet?' - `Nee', zei hij. `Wie bent u dan?' drongen
ze aan. `We willen een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Wat zegt
u over uzelf?' Hij zei: `Ik ben een stem die roept in de woestijn: ` `Maak recht de weg
van de Heer'', zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.' De afgevaardigden, die uit de kring
van de farizeeën kwamen, drongen verder aan en vroegen: `Maar als u de Messias niet
bent en ook Elia niet of de profeet, waarom doopt u dan?' Johannes gaf hun ten
antwoord: `Ik doop in water. Maar zonder dat u Hem herkent staat Hij al in uw midden:
Hij die na mij komt, maar wiens schoenriem ik niet waard ben los te maken.' Dit
gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes aan het dopen
was.
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