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8 de diciembre

ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
VAN DE H. MAAGD MARIA (C)

EERSTE LEZING (Gen 3, 9-15.20)
Uit de Boek Genesis.
Nadat Adam van de boom gegeten had riep God de Heer de mens en vroeg hem:
`Waar ben je?' Hij antwoordde: `Ik hoorde U in de tuin, en toen werd ik bang omdat ik
naakt ben; daarom heb ik mij verborgen.' Maar Hij zei: `Wie heeft je verteld dat je
naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom die Ik verboden heb?' De mens
antwoordde: `De vrouw die U mij als gezellin gegeven hebt, heeft mij van die boom
gegeven, en toen heb ik gegeten.' Daarop vroeg de HEER God aan de vrouw: `Hoe heb
je dat kunnen doen?' De vrouw zei: `De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten.'
De HEER God zei toen tegen de slang: `Omdat je dit gedaan hebt, ben je vervloekt,
onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten! Op je buik zul je kruipen en stof
zul je eten, alle dagen van je leven! Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw,
tussen jouw kroost en het hare.Het zal jouw kop bedreigen, en jij zijn hiel!' De mens
noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder is geworden van alle levenden.

TUSSENZANG (Ps 98)
Zing voor de HEER een lied, een nieuw lied,
want wonderlijke dingen heeft Hij gedaan:
zijn rechterhand bracht Hem de zege,
zijn eigen machtige arm.
De HEER heeft zijn zege geopenbaard,
zijn rechtvaardigheid onthuld
voor de ogen van de volken.
Zijn liefde en trouw was Hij indachtig,
ten gunste van Israëls huis:
Zelfs de uiterste grens van de aarde
heeft de redding van onze God aanschouwd.
Heel de aarde, juich voor de HEER,
breek uit in jubelen en zingen.
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TWEEDE LEZING (Ef 1, 3-6.11-12)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efese.
Broeders en zusters: Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die
ons in de hemelse regionen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen.
Want in Hem heeft Hij ons uitgekozen, al voor de grondlegging van de wereld, om
heilig en vlekkeloos voor Hem te staan in liefde. Hij heeft ons voorbestemd om zijn
kinderen te worden door Jezus Christus, volgens zijn wilsbesluit, tot lof van de
heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begiftigd heeft in de geliefde. In Hem
hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beslissing van
Hem die alles tot stand brengt naar zijn wilsbesluit, opdat wij, die reeds tevoren onze
hoop op Christus hadden gevestigd, tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn.

EVANGELIE (Lc 1,26-38 )
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
In die tijd werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, met de
naam Nazaret, naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef, die uit
het huis van David stamde; haar naam was Maria. De engel trad bij haar binnen en
zei: `Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.' Zij raakte geheel in verwarring door
wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. Maar de engel zei:
`Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een
zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn, en Zoon van
de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader
David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn
koningschap zal geen einde komen.' `Maar hoe moet dat dan?' zei Maria tegen de
engel. `Ik heb geen omgang met een man.' De engel antwoordde haar: `Heilige Geest
zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken . Daarom zal het kind
heilig genoemd worden, Zoon van God. Bovendien, ook Elisabet, uw verwante, is op
haar oude dag zwanger van een zoon; zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in
haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk.' Toen zei Maria: `Ik ben de
dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.' Toen ging de engel
van haar weg.
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