
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT 
 

EERSTE LEZING Sef., 3, 14-18a 
De Heer zal zich uitbundig om u verblijden. 
    
     Uit de Profeet Sefanja 

14 Sion, jubel van vreugde, juich, Israël, 
     verheug u en wees blij, Jeruzalem, met heel uw hart ! 
15 Het vonnis dat op u drukte,  
     werd door de Heer vernietigd.  
     Hij heeft uw vijand verjaagd.  
     De Heer, de Koning van Israël, blijft bij u:  
     nu hoeft gij geen onheil meer te vrezen ! 
16 Op die dag zal er tot Jeruzalem gezegd worden:  
     Vrees niet, Sion, 
     en Iaat uw handen niet verslappen.  
     De Heer, uw God, is bij u 

     als een reddende held. 
     Uitermate verheugt Hij zich om u,  
     door zijn liefde maakt Hij u nieuw;  
18 Hij jubelt om u van vreugde. 
 
 
 
TUSSENZANG Jes.,12, 2-3, 4 bcd, 5-6 

   Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,  
   want Israëls Heilige woont in uw midden. 
 
Ik dank U, o Heer, Gij waart toornig op mij,  
maar nu schenkt Gij troost en vergeving. 
 
Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem,  
ik hoef voor geen onheil te vrezen. 
 
De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht,  
Hij toont zich mijn helper en redder. 
 
Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam,  
verkondigt de volken zijn machtige daden,  
maakt alom zijn grootheid bekend. 
 
Zíngt luid voor de Heer, die wonderen deed,  
Iaat heel de aarde het horen. 
 
Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,  
want Israëls Heilige woont in uw midden.  



TWEEDE LEZING Fil., 4, 4-7 
De Heer is nabij. 

 
   Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi 
 
   Broeders en zusters, 
 
4 Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u ! 
5 Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. 
   De Heer is nabij. 
6 Weest onbezorgd. 
   Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking,  
   en nooit zonder dankzegging. 
7 En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat 
   zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. 
 
 
 
 
ALLELUIA Jes., 61, 1 (cf. Lc., 4, 18) 

Alleluia. 
De geest des Heren is over Mij gekomen; 
Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap  
te brengen. 
Alleluia.  



 EVANGELIE Lc., 3, 70-78 
     Wat moeten wij doen ? 
 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
     volgens Lucas 

 
10 In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag:  
     „Wat moeten wij doen?" 
11 Johannes gaf hun ten antwoord: 
     „Wie dubbele kleding heeft, Iaat hij delen  
     met wie niets heeft, 
     en wie voedsel heeft, Iaat hij hetzelfde doen."  
12 Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden  
     en ze vroegen hem: 
     „Meester, wat moeten wij doen ?"  
13 Hij zei hun: 
     „Niet méér vragen dan voor u is vastgesteld."  
14 Ook soldaten ondervroegen hem: 
     „En wij, wat moeten wij doen?" Hij antwoordde: 
     „Niemand uitplunderen, niemand iets afpersen,  
     maar tevreden zijn met uw soldij." 
15 Omdat het volk vol verwachting was 
     en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde,  
     of hij niet de Messias zou zijn, 
16 gaf Johannes aan allen het antwoord: 
     „Ik doop u met water, maar er komt iemand  
     die sterker is dan ik; 
     ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.  
     „Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. 
17 „De wan heeft Hij in zijn hand 
     om zijn dorsvloer grondig te zuiveren 

     en zijn tarwe te verzamelen in de schuur, 
     maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur."  
18 Zo en met nog vele andere vermaningen 
     verkondigde Johannes aan het volk de Blijde Boodschap.  



Jaar C – Derde adventszondag – Gaudete – 12 december 2021 

 

“Hij jubelt om u van vreugde.” ( 7,14)  

 

Inleiding 

Gaudete is de naam van deze zondag: ‘verblijdt u’. Wij worden opgeroepen om ons in de Heer te 

verblijden. Tegelijk brengen wij onze Schepper blijdschap. De bron van onze blijdschap is in de 

blijde boodschap die onze Heer tot ons richt.  

 

Eerste lezing: Sefanja 3,14-18a 

Zelfs de meest doorgewinterde bijbellezer krabt zich achter de oren: wie was Sefanja ook al weer, 

en wat is zijn boodschap? Wel, hij is een tijdgenoot van Jeremia. Zijn boodschap is al even streng. 

De dag van de Heer brengt oordeel, het is een Dies Irae – dag van toorn. De titel van dit lied uit het 

requiem komt letterlijk uit Sefanja. (1,15-16) Als alle hoogmoed is neergeslagen, blijft er een 

‘nederig, bescheiden volk over’. (3,12) Dat volk krijgt de woorden van heil te horen die we vandaag 

lezen. Eindelijk: Gods volk is geen hoofdpijndossier meer, maar een bron van vreugde voor God! 

Hoe stellen wij ons God voor? Als iemand die zuinig knikt omdat we aan het minimum voldoen? 

Hier jubelt God om ons van vreugde, haast als een vader langs het voetbalveld.  

 

 Gebed: Heer, maak mij nieuw door uw liefde.  

 

 Vraag: Wanneer bent u voor het laatst echt blij geweest?  

 

Tweede lezing: Filippensen 4,4-7 

St. Paulus schrijft vanuit de gevangenis, met een mogelijk doodvonnis dat als een zwaard van 

Damocles boven zijn hoofd hangt. Hoe zouden wij ons voelen? Wie wacht op de uitslag van een 

medisch onderzoek, kan zich een indruk vormen. Des de opmerkelijker is het wat Paulus schrijft:  

‘Verheugt u in de Heer te allen tijde’. ‘Weest onbezorgd’. Blijkbaar is hij vol van de vrede van God, 

die alle begrip te boven gaat. Mijn oma kwam ooit te vallen, en kon niet opstaan. Wie zou haar 

vinden, wie zou haar helpen? Maar in haar hart klonk een lied: It is well with my soul.  

 

 Gebed: Vader, U weet wat we nodig hebben, nog voor we U bidden.  

 

 Vraag: Welke ‘zorgspoken’ heb ik te verjagen uit mijn hart?  

 

Evangelie: Lucas 3,10-18 

Johannes de Doper bereidt de mensen voor op de komst van Christus. ‘Wat moeten wij doen?’ 

vragen de mensen. Ook tollenaars komen: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ Soldaten voegen zich 

erbij: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Voor iedereen heeft Johannes een praktische opdracht. Daar 

kunnen wij van leren. We leven in een tijd van onzekerheid. Er gaat heel wat door onze hoofden 

heen. We lezen, we internetten, we discussiëren, we piekeren. Onze hoofden draaien overuren, onze 

ogen staren zich blind. Daarom is het heilzaam om ons de vraag eigen te maken die in Lucas 3 rond 

zoemt. ‘Wat moeten we doen?’ Johannes zegt steeds iets dat aansluit bij de levensstaat van mensen. 

Deel je rijkdom met je naasten. Wees eerlijk. Buit niemand uit. Het is meestal heel voor de hand 

liggend wat God van je vraagt. Maar je hebt het soms nodig, erop gewezen te worden. Als God ons 

leven beoordeelt, vraagt Hij niet naar onze kennis, onze meningen of inzichten. ‘Hij zal een ieder 

vergelden naar zijn daden.’ (Romeinen 2,6) ‘Doe dus wat je hand vindt om te doen’, zegt de 

Prediker in woorden die spreekwoordelijk geworden zijn. (9,10 Statenvertaling)  

 

 Gebed: Heer, open mijn ogen voor datgene wat voor de hand ligt.  

 

 Vraag: Vertoon ik ‘plicht-ontwijkend gedrag’?  


