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2e Zondag naar Kerstmis A – B – C

HHHHiiiijjjj    hhhheeeeeeeefffftttt    oooonnnnssss    vvvvoooooooorrrrbbbbeeeesssstttteeeemmmmdddd    oooommmm    zzzziiiijjjjnnnn    kkkkiiiinnnnddddeeeerrrreeeennnn
tttteeee    wwwwoooorrrrddddeeeennnn    ddddoooooooorrrr    JJJJeeeezzzzuuuussss    CCCChhhhrrrriiiissssttttuuuussss....    ((((EEEEffff    1111,,,,5555))))

Eerste lezing Wijsheid van Jezus Sirach 24,1-2.8-12

De wijsheid gaat zichzelf prijzen en zich te midden van haar volk
beroemen; in de gemeente van de Allerhoogste zal zij haar mond
openen en zich beroemen ten overstaan van zijn legermacht.
Toen gaf de schepper van alles aan mij zijn opdracht en wees Hij die
mij geschapen heeft de plaats aan voor mijn tent. Hij sprak: "Sla uw
tent op in Jakob en vind in Israël uw erfdeel!"
Vóór de wereld, al in het begin, heeft Hij mij geschapen en zo lang de
wereld duurt, verdwijn ik niet. In de heilige tent deed ik dienst in zijn
nabijheid en zo kreeg ik vaste voet op de Sion.
In de geliefde stad gaf Hij mij eveneens een rustplaats en in Jeruzalem
werd mijn heerschappij gevestigd. Te midden van een glorierijk volk
heb ik wortel geschoten en het domein van de Heer werd mijn erfelijk
bezit.

Tweede lezing Efesiërs 1,3-6.15-18

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.
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Ik heb gehoord van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde voor
alle heiligen. Daarom zeg ik onophoudelijk dank en gedenk ik u steeds
in mijn gebeden. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader
der heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en openbaring geven, om
Hem echt te kennen. Moge Hij de ogen van uw hart verlichten, zodat u
ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid
is van zijn erfeel te midden van de heiligen en over groot zijn macht
over ons die geloven.

Evangelie Johannes 1,1-5.9-14

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord
was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door Hem geworden en
zonder Hem is niets geworden van wat geworden is. In Hem was leven
en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de
duisternis maar de duisternis nam het niet aan.
Het ware Licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld. Hij was in
de wereld; de wereld was door Hem geworden en toch erkende de
wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden
Hem niet. Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in
zijn Naam geloven gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden.
Zij zijn niet uit bloed noch uit begeerte van het vlees of de wil van een
man, maar uit God geboren. Het Woord is vlees geworden en heeft
onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk
een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol
genade en waarheid.
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Eerste lezing Wijsheid van Jezus Sirach 24,1-2.8-12

De wijsheid gaat zichzelf prijzen en zich te midden van haar volk
beroemen; in de gemeente van de Allerhoogste zal zij haar mond openen
en zich beroemen ten overstaan van zijn legermacht.
Toen gaf de schepper van alles aan mij zijn opdracht en wees Hij die mij
geschapen heeft de plaats aan voor mijn tent. Hij sprak: "Sla uw tent op in
Jakob en vind in Israël uw erfdeel!"
Vóór de wereld, al in het begin, heeft Hij mij geschapen en zo lang de
wereld duurt, verdwijn ik niet. In de heilige tent deed ik dienst in zijn
nabijheid en zo kreeg ik vaste voet op de Sion.
In de geliefde stad gaf Hij mij eveneens een rustplaats en in Jeruzalem
werd mijn heerschappij gevestigd. Te midden van een glorierijk volk heb ik
wortel geschoten en het domein van de Heer werd mijn erfelijk bezit.

Tweede lezing Efesiërs 1,3-6.15-18

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.
Ik heb gehoord van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde voor alle
heiligen. Daarom zeg ik onophoudelijk dank en gedenk ik u steeds in mijn
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gebeden. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der
heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en openbaring geven, om Hem echt
te kennen. Moge Hij de ogen van uw hart verlichten, zodat u ziet hoe groot
de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfeel te
midden van de heiligen en over groot zijn macht over ons die geloven.

Evangelie Johannes 1,1-18

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was
God. Dit was in het begin bij God. Alles is door Hem geworden en zonder
Hem is niets geworden van wat geworden is. In Hem was leven en dat
leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis maar
de duisternis nam het niet aan.
Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes.
Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht, opdat allen door
hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het Licht, maar hij moest
getuigen van het Licht.
Het ware Licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld. Hij was in de
wereld; de wereld was door Hem geworden en toch erkende de wereld
Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet.
Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in zijn Naam
geloven, gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden. Zij zijn niet uit
bloed noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God
geboren. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij
hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de
Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid.
Wij hebben Johannes' getuigenis over Hem toen hij uitriep: "Deze was het
van wie ik zei: Hij die achter mij komt, is voor mij, want Hij was eerder dan
ik." Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen; genade op genade. Werd
de wet door Mozes gegeven, de genade en de waarheid kwamen door
Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien; de Eniggeboren God die in
de schoot des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen.


