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4e zondag van de Advent C
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Van leven naar eucharistie

Mensen verwachten onnoemelijk veel van het leven. Elke dag voedt hun verwachtingen.
Vrienden en geliefden wekken hun hoop, politieke leiders doen beloften. Maar er is zoveel
dat niet uitkomt, en heel wat beloften worden niet gehouden. Trouw is in onze wereld een
kostbare en zeldzame deugd. Wie daarentegen kan bouwen op een gegeven woord zonder
voorbehoud, kent steun, vertrouwen en stille, blijde vreugde. Voor zo iemand bloeit een
wereld open van verwachting en hoop. Een nog ongekende toekomst dient zich voor hem
aan. En hij wordt niet teleurgesteld.

Eerste lezing Micha 5,1-4a

Dit zegt de Heer: "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". 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. 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; Hij zal een man van vrede zijn.

Tweede lezing Hebreeën 10,5-10

Broeders en zusters, als Christus in de wereld komt, zegt Hij tot de Vader:
"Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt mij een lichaam
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bereid. Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen. Toen zei ik: Hier
ben ik. Zoals er in de boekrol over mij geschreven staat, Ik ben gekomen,
God, om uw wil te doen." Eerst zegt Hij: Slachtoffers en gaven, brandoffers
en zoenoffers hebt Gij niet gewild, die konden u niet behagen hoewel de
wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden. 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. Door die wil zijn wij geheiligd, eens en voor altijd,
door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

Evangelie Lucas 1,39-45

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in
Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra
Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep met luide stem: "Gij zijt
gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.
Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe
komt? Zie, zodra ik uw groet hoorde sprong het kind van vreugde op in
mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat
haar vanwege de Heer gezegd is."

Van eucharistie naar leven

De heilsgeschiedenis, Gods werk in de wereld, is een doorlopende verwezenlijking van zijn
belofte. In de eerste dagen van de mensheid werd zij afgekondigd. Geleidelijkaan, eeuw na
eeuw, millennium na millennium, heeft God haar herhaald aan onze vaderen in het geloof,
de patriarchen. De profeten hebben niet opgehouden haar te laten weerklinken, ook niet
tijdens de ergste beproevingen en wreedste tegenslagen. Bij de vervulling der tijden
tenslotte, is Gods Woord mensgeworden onder ons. Zo worden zijn heilsbeloften tenvolle
verwezenlijkt. Dit mensgeworden Woord leeft voort in de Kerk, bezield door zijn Geest. Het
leidt zijn broeders naar de stad van de toekomst. Gesterkt in hun hoop door de garanties
van de eerste komst van de Heer, verwachten de christenen met geduld en vreugde zijn
tweede komst in heerlijkheid op het einde der tijden.


