FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

FEEST VAN DE H. FAMILIE (B)

EERSTE LEZING (Sir 3, 2-6.12-14)
Uit het boek Ecclesiasticus.
De Heer heeft aan de vader aanzien gegeven bij zijn kinderen, en Hij heeft het oordeel
van de moeder bindend gemaakt voor haar zonen. Wie zijn vader hoogacht krijgt
vergeving van zijn zonden en wie zijn moeder eert is als iemand die schatten
verzamelt. Wie zijn vader hoogacht zal vreugde aan zijn kinderen beleven en als hij
bidt, wordt hij verhoord. Wie zijn vader eert, zal lang leven en wie luistert naar de
Heer geeft zijn moeder aanzien. Kind, verzorg je vader als hij oud is, en doe hem geen
verdriet, zo lang hij leeft. Ook al is zijn verstand verzwakt, je moet het hem niet
kwalijk nemen, en hem niet verachten, jij die nog al je kracht hebt.
TUSSENZANG (Ps 128)
Gelukkig de man die ontzag kent voor de HEER,
en de wegen van de HEER bewandelt.
Van de vruchten van je arbeid zul je leven,
je zult gelukkig zijn en het zal goed met je gaan.
Je vrouw is een vruchtbare wingerd
die bloeit binnen in je huis;
je kinderen staan rond de tafel geschaard
als jonge olijfbomen.
Ja, die zegen is voor de man
die ontzag kent voor de HEER.
Ontvang vanuit Sion de zegen van de HEER;
verheug je bij het zien van Jeruzalems geluk,
alle dagen van je leven.
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TWEEDE LEZING (Kol 3, 12-21)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolose.
Broeders en zusters: Bekleed u, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, met tedere
ontferming, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef
elkaar, als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo
moet ook u vergeven. Voeg bij dit alles de liefde, die de band van de volmaaktheid is.
En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe bent u immers geroepen,
als ledematen van één lichaam. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in
volle rijkdom onder u wonen. Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid. Zing voor God
met een dankbaar hart psalmen, hymnen en geestelijke liederen. Doe alles wat u in
woord of daad verricht in de naam van de Heer Jezus, God de Vader dankend door
Hem. Vrouwen, schik u naar uw man, zoals het christenen betaamt. Mannen, heb uw
vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want
dit is de Heer welgevallig. Vaders, vit niet op uw kinderen; anders worden zij
moedeloos.
EVANGELIE (Lc 2, 22-40)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Toen de tijd gekomen was dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen,
brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer, zoals in de wet
van de Heer geschreven staat: Al het mannelijke dat de moederschoot opent, zal de
Heer worden toegewijd, en om een offer te brengen, volgens de wet van de Heer: een
koppel tortels of twee jonge duiven. Daar in Jeruzalem woonde een zekere Simeon; het
was een rechtvaardige en vrome man; hij verwachtte de vertroosting van Israël en op
hem rustte heilige Geest. Door de heilige Geest was hem geopenbaard dat hij de dood
niet zou zien voordat hij de Messias van de Heer had gezien. Door de Geest geleid
ging hij naar de tempel. Toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met Hem te
doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij Hem in zijn armen en loofde God met
de woorden: `Nu, Meester, laat U, zoals U gezegd hebt, uw knecht in vrede gaan; want
mijn ogen hebben uw heil gezien, dat U ten aanschouwen van alle volken hebt
toebereid, een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen en een glorie voor uw
volk Israël.' Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat er van Hem gezegd werd.
Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria: `Deze jongen zal velen in Israël
ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn - ook door uw ziel
zal een zwaard gaan - en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat.' Ook
was daar de profetes Hanna, een dochter van Penuël, uit de stam Aser. Ze was
hoogbejaard; na haar meisjesjaren was ze zeven jaar getrouwd geweest en daarna
weduwe gebleven; nu was ze vierentachtig. Ze was altijd in de tempel en diende God
dag en nacht met vasten en bidden. Juist op dit moment voegde ze zich bij hen; ze
loofde God en sprak over de jongen tegen allen die de bevrijding van Jeruzalem
verwachtten. Toen zij alles hadden gedaan wat de wet van de Heer bepaalt, keerden ze
terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. De jongen groeide op en werd steeds
sterker, omdat Hij vervuld werd van wijsheid en door God rijkelijk werd begunstigd.
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