III DOMINGO DE ADVIENTO

13 de diciembre de 2009

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT (C)

EERSTE LEZING (Sef 3, 14-18)
Uit de Profeet Sefanja. Jubel, dochter van Sion!
Juich, Israël. Verheug u en wees blij met heel uw hart,dochter van Jeruzalem! De
HEER heeft uw vonnis tenietgedaan, Hij heeft uw vijanden weggejaagd. De koning
van Israël, de HEER, Hij is binnen uw muren: u hebt geen kwaad meer te vrezen. Op
die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: `Wees niet bang, Sion; laat uw handen niet
verslappen. De HEER uw God is binnen uw muren, een reddende held. Hij zal zich
verheugen in vreugde om u en zijn liefde stilzwijgend laten blijken.Hij juicht uit
vreugde over u.' De gekwelden haal Ik daar bij u weg, zij blijven ver van het feest.

TUSSENZANG (Jes 12, 2-6)
God is mijn redding! Ik vrees niet,
ik ben vol vertrouwen:
de HEER is mijn sterkte en kracht,
Hij is mijn redding geworden.'
En u zult vol vreugde water putten
uit de bronnen van de redding.
Op die dag zult u zeggen:
`Loof de HEER, roep zijn naam,
maak onder de volken zijn daden bekend,
verkondig zijn hoogverheven naam.
Zing voor de HEER,
want Hij deed grootse dingen,
laat het bekend zijn over heel de aarde!
Juich en jubel, bewoners van Sion:
de Heilige van Israël is groot in uw midden!'
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TWEEDE LEZING (Fil 4, 4-7)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi.
Broeders en zusters: Verheug u altijd in de Heer. Nog eens: verheug u! Uw
vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Wees niet bezorgd,
maar laat al uw wensen bij God bekend worden door te bidden en te smeken en door
een dankgebed te zeggen. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw
hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.

EVANGELIE (Lc 3,10-18)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: `Wat moeten wij dan doen?' Hij gaf
hun ten antwoord: `Wie twee stel kleren heeft, moet delen met iemand die niets heeft,
en wie te eten heeft, moet hetzelfde doen.' Ook tollenaars kwamen zich laten dopen en
zeiden: `Meester, wat moeten wij doen?' Tegen hen zei hij: `Vorder niet meer dan u is
voorgeschreven.' Ook soldaten stelden hem de vraag: `En wij, wat moeten wij doen?'
Tegen hen zei hij: `Pers niemand geld af, ook niet onder valse voorwendsels, maar
wees tevreden met uw soldij.' Het volk leefde in gespannen verwachting, en allen
vroegen zich af of Johannes niet de messias was, maar Johannes gaf hun allen ten
antwoord: `Ik doop u met water. Maar er komt iemand die krachtiger is dan ik; ik ben
te min om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen in heilige Geest en
vuur. De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer op te ruimen; het graan
verzamelt Hij in zijn schuur, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.' Zo
en op vele andere manieren verkondigde hij met klem aan het volk de goede
boodschap.
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