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1 de enero de 2010

MOEDERSCHAP VAN MARIA (C)

EERSTE LEZING (Num 6, 22-27)
Uit het boek Numeri.
De HEER sprak tot Mozes: `Zeg tegen Aäron en zijn zonen: Als u de Israëlieten
zegent, doe het dan met deze woorden: `Moge de HEER u zegenen en behoeden!
Moge de HEER de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn! Moge de
HEER zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!'' Als zij zo mijn naam over de
Israëlieten uitspreken, zal Ik hen zegenen.'

TUSSENZANG (Ps 67)
Wees ons genadig, schenk ons uw zegen,
God, laat uw aanschijn over ons lichten,
zodat men op aarde uw wegen zal kennen:
uw wegen betekenen welzijn,
laat de volken dat zien.
De naties zullen verheugd om U juichen:
U regeert de volken in rechtvaardigheid,
U bestuurt alle naties op aarde.
De volken zullen U loven, o God,
alle volken zullen U loven.
God zegent ons: de einders
van de aarde zullen ontzag hebben voor Hem.
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TWEEDE LEZING (Gal 4, 4-7)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten.
Broeders en zusters, toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon
gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet
stonden vrij te kopen, opdat wij de rang van zonen zouden krijgen. En dit is het bewijs
dat u zonen bent: God heeft de geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept:
Abba, Vader! U bent dus geen slaaf meer, maar zoon; en als u zoon bent, dan ook
erfgenaam, door toedoen van God.

EVANGELIE (Lc 2, 16-21)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
In die tijd Haastig gingen ze erheen en vonden Maria en Jozef, en het kind dat in de
voerbak lag. Toen ze het zagen, maakten ze bekend wat hun over dit kind was gezegd.
Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat hun door de herders werd gezegd.
Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na. De herders keerden terug. Zij
verheerlijkten en loofden God om alles wat zij hadden gehoord en gezien; het kwam
overeen met wat hun was gezegd. Een week later, toen de tijd gekomen was dat Hij
besneden moest worden, kreeg Hij de naam Jezus, die door de engel was genoemd
voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen.
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