
(z.o.z.) 

EVANGELIE 3E ZONDAG van de ADVENT (jaar B) (13 dec. 2020) 
Johannes 1: 6-8, 19-28 (Willbordbijbel 1995) 
 

6 Er is een mens geweest,  
een gezondene van God;  
zijn naam was Johannes.   

7 Hij kwam als getuige:  
hij moest getuigen van het licht,  
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.   

8 Hij was niet het licht,  
hij moest getuigen van het licht.   

 

19 Dit dan is het getuigenis van Johannes.  
De Joden hadden uit Jeruzalem  
priesters en Levieten op hem afgestuurd  
met de vraag:  

‘Wie bent u?’   
20 Onomwonden kwam hij ervoor uit:  

‘Ik ben de Messias niet.’   
21 ‘Wie dan wel?  

Bent u Elia?’ vroegen ze.  
‘Die ben ik ook niet’, antwoordde hij.  
‘Bent u soms de profeet?’ –  
‘Nee’, zei hij.   

22 ‘Wie bent u dan?’ drongen ze aan.  
‘We willen een antwoord geven 
aan degenen die ons gestuurd hebben.  
Wat zegt u over uzelf?’   

23 Hij zei:  
‘Ik ben een stem die roept in de woestijn:  

“Maak recht de weg van de Heer”,  
zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’   

24 De afgevaardigden,  
die uit de kring van de farizeeën kwamen,   

25 drongen verder aan en vroegen:  
‘Maar als u de Messias niet bent  
en ook Elia niet of de profeet,  
waarom doopt u dan?’   

26 Johannes gaf hun ten antwoord:  
‘Ik doop in water.  
Maar zonder dat u Hem herkent  
staat Hij al in uw midden:   

27 Hij die na mij komt,  
maar wiens schoenriem ik niet waard ben los te maken.’   

28 Dit gebeurde in Betanië,  
aan de overkant van de Jordaan,  
waar Johannes aan het dopen was.   



(z.o.z.) 

 
 
 
 
Acclamatie op het evangelie 
Derde zondag van de advent – jaar B 

 
 

Marcus 1, 6-8; 19-28 
Ik doop met water, maar onder jullie staat hij die je niet 
kent, hij die na mij komt. Ik ben niet waardig de riem van 
zijn sandalen los te maken. 
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Onder ons ben Jij 
ongezien 
aanwezig, 
verborgen 
licht 
Jij in ons midden. 
 
 
 


