
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT 
 
EERSTE LEZING Micha, 5, 7 -4a 
Uit u zal iemand komen die over Israël gaat heersen. 

 
   
     Uit de Profeet Micha 

 
     Dit zegt de Heer: 
1   „Gij, Betlehem Efrata, 
     het kleinste onder Juda's geslachten,  
     uit u zal geboren worden 

     hij die over Israël moet heersen. 
     In het verre verleden ligt zijn oorsprong,  
     in lang vervlogen dagen." 
2   Daarom zal de Heer hen 

     niet langer overlaten aan hun lot  
     dan tot de tijd 

     dat de moeder haar kind gebaard heeft. 
     Dan komt de rest van zijn broeders weer samen  
     met de zonen van Israël. 
3   Dan neemt hij de macht in handen  
     en zal hen hoeden 

     door de kracht van de Heer, 
     door de verheven naam van de Heer zijn God.  
     In veiligheid zullen zij wonen, 
     omdat zijn macht zal reiken 

     tot aan de uiteinden der aarde. 
4a Hij zal een man van vrede zijn. 
 
TUSSENZANG Ps. 80 (79) 2 a c en 3 b, 15-16, 18-19 

  God van de heerscharen, richt ons weer op;  
  lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. 
 
Herder van Israël, hoor ons aan,  
die Jozef leidt als een kudde; 
 
Die troont op de Kerubs, verschijnt met luister, 
voor Efraïm, Benjamin en Manasse. 
 
Werp uw macht in de strijd,  
kom om ons bij te staan. 
 
God van de heerscharen, keer toch terug, 
zie neer uit de hemel en Iet op uw wijngaard. 
 
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,  
het stekje dat Gij hebt gekweekt. 
 
Laat uw hand op uw gunsteling rusten,  
op het kind dat Gij grootgebracht hebt. 
 
Nooit meer zullen wij U verlaten;  
bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U.  



TWEEDE LEZING Hebr., 10, 5-10 
lk ben gekomen om uw wil te doen. 
 
     Uit de brief aan de Hebreeën 

 
     Broeders en zusters, 
5   Als Christus in de wereld komt, zegt Hij tot de Vader:  
     „Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, 
     maar Gij hebt mij een lichaam bereid. 
6   „Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen.  
7   „Toen zei ik: 
     Hier ben ik. 
     „Zoals er in de boekrol over mij geschreven staat:  
     Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen." 
 
8   Eerst zegt Hij dus:  
     Slachtoffers en gaven,  
     brandoffers en zoenoffers hebt Gij niet gewild,  
     die konden u niet behagen 

     hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden. 
 
9   En dan zegt Hij: Hier ben ik, 
     ik ben gekomen om uw wil te doen. 
     Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden.  
10 Door die wil zijn wij geheiligd, eens en voor altijd, 
     door het offer van het lichaam van Jezus Christus. 
 
 
 
 
ALLELUIA Lc. 1, 38 

Alleluia. 
Zie de dienstmaagd des Heren,  
mij geschiede naar uw woord.  
Alleluia.  



EVANGELIE Lc., 1, 39-45 
     Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer 
     naar mij toekomt? 
 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
     volgens Lucas 

 
39 In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,  
     naar een stad in Juda. 
40 Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth.  
41 Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, 
     sprong het kind op in haar schoot.  
     Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest  
42 en riep met luide stem: 
     „Gij zijt gezegend onder de vrouwen 

     en gezegend is de vrucht van uw schoot. 
43 „Waaraan heb ik het te danken 
     dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?  
44 „Zie, zodra ik uw groet hoorde 
     sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 
45 „Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen  
     wat haar vanwege de Heer gezegd is."  



Jaar C – Vierde adventszondag – Rorate – 19 december 2021 

 

“Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.” (Hebreeën 10,7)  

 

Inleiding 

Eindelijk, daar verschijnt Maria ten tonele in de lezingen. Een jonge vrouw in het verachte Galilea in 

een nog onaanzienlijker plaatsje: Nazareth. Juist daar begint God.  

 

Eerste lezing: Micha 5,1-4a 

Deze wereld werkt vanuit het centrum naar de rand. Vanuit Den Haag naar steden en dorpen. Vanuit 

de big business naar de gewone man en vrouw. In het centrum van macht en media, daar gebeurt ‘het’. 

Maar in Gods plannen werkt alles anders. In het onbetekenende Bethlehem, dáár wordt Gods Zoon 

geboren! Dat plaatsje wordt het nieuwe centrum, van waaruit God werkt. Van daaruit gaat het naar 

Jeruzalem en naar Rome. Denk niet: mijn leven doet er niet toe. Denk niet dat God onze parochie niet 

ziet. Al leef je helemaal aan de rand: waar God is, daar is het centrum.  

 

 Gebed: Heer, neem onze kleinheid in uw zegenende handen.  

 

 Vraag: Hebt u het gevoel, onbetekenend te zijn?  

 

Tweede lezing: Hebreeën 10,5-10  

Advent betekent komst. Wat is de reden van Jezus’ komst? ‘Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen’. 

(vs. 7 en 9) Tot Jezus kwam, waren dierenoffers voorgeschreven. Een offerdier is het toonbeeld van 

onschuld. Wat heeft een dier fout gedaan? Dieren kunnen niet zondigen. Ze kunnen niet voor het 

kwade kiezen. Ze volgen altijd hun natuur. Mensen daarentegen kunnen goed en kwaad 

onderscheiden – en dan toch kiezen voor het kwade. De zonde huist niet in ons gebrekkige verstand 

of in onze zwakke lichaam, of in de omstandigheden, maar in de wil. Onze wil is ziek. Het 

geneesmiddel tegen de zonde is Jezus, die Gods wil doet. Altijd. Overal. Consequent. Vanaf de ruige 

kribbe tot de bittere kruisdood. Jezus deed dat voor ons. ‘Door die wil zijn wij geheiligd, door het 

offer van het lichaam van Jezus Christus’. (vs. 10) Als wij het Lichaam van Christus ontvangen, 

verenigen we ons weer met Hem. Vlak daarvoor bidden we: ‘Vader, Uw wil geschiede’. Het is zalig, 

om één van wil te worden met God. Wantrouwen en angst vluchten weg. Er blijft alleen een zalig 

weten over: Vader, uw wil is liefde, wat Gij wilt is goed.  

 

 Gebed: ‘Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw Woord.’  

 

 Vraag: Ben ik metterdaad één van wil met God?  

 

Evangelie: Lucas 1,39-45 

De woorden klinken uit vers 42 klinken in ieder Wees Gegroet. ‘Gij zijt de gezegende onder de 

vrouwen...’ Steeds die woorden van de oude Elisabeth. Voor mij is deze ontmoeting het oerbeeld van 

ware ontmoeting. Er zit namelijk een dubbele laag in. Er zijn niet twee, maar vier personen in 

betrokken. Maria begroet Elisabeth; tegelijk begroet Johannes Jezus. Bij een goede ontmoeting 

begroeten wij elkaar én Gods aanwezigheid in elkaar. We zien de Ander in de ander. We weten 

allemaal hoe zeldzaam echte ontmoeting is. Langs elkaar heen praten is de regel, elkaar verstaan is 

de uitzondering. Geloof brengt ware verbinding tot stand. Maria heet hier ‘zij die geloofd heeft’. Als 

wij ons oefenen in geloof, zullen we geestverwanten tegenkomen. Oases van gedeelde vreugde, 

dubbele vreugde.  

 

 Gebed: Wees gegroet Maria, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen…  

 

 Vraag: Herinner jij je een ontmoeting van hart tot hart?  


