
Bezinning  
 
Die fameuze engelen... 
je kent ze wel, ook uit je eigen leven: 
je partner, je kinderen, je ouders... 
of soms ook iemand die je verrast  
door een woord of een gebaar. 
 
Ze hebben spreekwoordelijke vleugels 
waaronder je even mag schuilen. 
Ze slaan die vleugels koesterend om je heen, 
en je wil hun warmte nooit meer kwijt. 
 
Maar dan plots zijn ze ook weer weg, 
in een oogopslag, een vleugel-slag... 
 
Gelukkig laten ze duidelijke sporen na, 
hebben ze iets nieuws in je ziel gezaaid, 
hun aanwezigheid zorgt ervoor dat alles voortaan anders is 
dat je op de drempel van een nieuw leven komt. 
 

Gebed. 
 
God, Vader van alle mensen, 
Schenk ons Uw Geest van liefde 
net zoals Gij toen bij Maria deed. 
Maak van ons hoopvolle  
en hartelijke mensen. 
Geef ons net als Maria het geloof  
“ja” te zeggen op uw uitnodiging 
om Jezus in ons te laten geboren worden. Amen. 

 
Zegen 

 
Dat God –  
licht en bron van menselijkheid en gerechtigheid – 
Met ons mag blijven meegaan, 
Als een zegen die ons nooit verlaat, 
Als een zegen voor onszelf, voor onze inzet en voor ieder ander. 
Hij is de Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 

Vierde zondag van de advent 

 
 
Vandaag vieren we de vierde advenstzondag. 
Vandaag leert Maria ons wat in God geloven eigenlijk betekent.  
Zij heeft ja gezegd op Gods vraag  
om moeder te worden van zijn zoon, Jezus.  
Ook al vroeg ze zich af hoe dit zou gebeuren,  
ook al wist ze niet wat de gevolgen van haar ja woord  
voor haar leven zouden zijn.  
Maria neemt ons als moeder bij de hand  
om Jezus te volgen, met heel ons hart.  
 

Moment van inkeer  
 
Bidden wij voor de wereld waarin we leven, 
Met te veel onrecht, te veel armoede, 
te weinig bescherming voor wie het moeilijk heeft. 
Vergeef ons wanneer wij onvoldoende oog hebben 
voor de rechten van de armen in onze samenleving. 
Heer wees goed voor ons. 
 

Gebed 
 
God,  
Vader en Moeder van alle mensen, 
bevrijd ons van angst in het leven, 
ook als dat een wending neemt die we niet hadden voorzien. 
Schenk ons het vertrouwen van Maria 
die ‘ja’ zegt op Gods belofte van nieuw leven. 
Overschaduw ons met de kracht van Uw Geest 
zodat wij medemensen zijn die oog en oor hebben voor het recht  
op een goed leven voor iedereen. 
We vragen het in Jezus’ Naam. Amen. 



Lezing 
 
2 Samuel 7, 1-5. 8b-12. 14a.16 
 
Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis, 
zei hij tot de profeet Natan : 
“Kijk, ikzelf woon in een paleis van cederhout, terwijl de ark van 
God nog steeds in een tent moet staan ! 
Ik ga ook voor de Heer een huis bouwen .” 
Natan zei tot David : 
“Doe maar gerust wat gij van plan zijt. De Heer staat u bij!” 
Maar diezelfde nacht sprak de Heer in een visioen tot Natan : 
“Ga naar mijn dienaar David en zeg hem het volgende : 
Zo spreekt de Heer : Wilt gij voor Mij een huis bouwen waarin Ik 
zou moeten wonen ? Vanaf de dag dat Ik de Israëlieten uit  
Egypte weg geleid tot vandaag de dag heb Ik nooit in een huis 
gewoond . Altijd ben Ik met u meegetrokken en had Ik een tent 
tot woning . Ik heb u achter de schapen vandaan gehaald 
en u tot koning gemaakt van mijn volk Israël . 
Op al uw wegen heb Ik u bijgestaan. Al uw vijanden heb Ik voor 
u verdreven, zodat uw naam beroemd werd als die van de  
groten der aarde . Ik heb aan mijn volk Israël een land gegeven 
om er te wonen . Daar kan het nu rustig leven zonder door  
vijanden te worden opgeschrikt . Ik, de Heer, kondig u aan dat 
Ik voor u een huis zal oprichten. Als uw leven ten einde gelopen 
is en gij gestorven zijt, laat Ik u opvolgen door uw eigen zoon. 
Zijn koninklijke macht houd Ik in stand. Altijd zal er een  
afstammeling van u op de troon zijn. Zo zal uw koningshuis  
altijd blijven bestaan en uw troon vaststaan voor altijd . “ 
 

Evangelie 
 

( Lc.  1, 26-38 ) 
 
Toen Elisabet reeds zes maanden zwanger was, werd de engel 
Gabriël door God gezonden naar Nazaret, een stad in Galilea . 
Hij kwam tot bij een maagd die verloofd was met Jozef, 
een man uit het huis van David . 
De naam van de maagd was Maria. De engel trad bij haar binnen 
en sprak: “Verheug u, Maria, de Heer is met u . “ 
Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat de groet wel 
mocht betekenen . De engel sprak tot haar : 
“Vrees niet, Maria, want gij hebt bij God genade gevonden . 
En zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen . 

Gij moet Hem de naam Jezus geven . Hij zal groot zijn 
en ‘ Zoon van de Allerhoogste ‘ worden genoemd . 
God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David schenken . 
Hij zal koning zijn en aan zijn koningschap zal geen einde  
komen. “ Maria zei tot de engel : 
“Hoe zal dat kunnen terwijl ik met geen man gemeenschap heb.“ 
De engel antwoordde haar en sprak : “De heilige Geest zal u 
vervullen en de kracht van de Allerhoogste zal u  
overschaduwen . Daarom zal wie uit u geboren wordt, heilig zijn 
en ‘ Zoon van God ‘ genoemd worden . En zie, uw nicht Elisabet 
heeft op haar leeftijd een zoon ontvangen. En zij, die als  
onvruchtbaar bekend stond, is nu reeds in haar zesde maand, 
want bij God is niets onmogelijk . “ 
Maria zei : “Zie de dienstmaagd van de Heer. Mij geschiede naar 
uw woord.“ En de engel ging van haar heen . 
 

Voorbeden  
 
Bidden we voor elkaar en voor onszelf: 
dat ons jawoord in navolging van Maria  
een teken mag zijn 
van Gods toegewijde aandacht  
en betrokkenheid op deze wereld. 
Bidden we voor onze overledenen,  
ernstig zieke mensen en voor wat leeft in ons hart. 
 

Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd. Uw rijk kome. 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven  
aan onze schuldenaren. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
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