EVANGELIE 4E ZONDAG van de ADVENT (jaar B) (20 dec. 2020)
Lucas 1: 26-38 (Willbordbijbel 1995)
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In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden
naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret,
naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef,
die uit het huis van David stamde;
haar naam was Maria.
De engel trad bij haar binnen en zei:
‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’
Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei
en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had.
Maar de engel zei:
‘Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God.
U zult zwanger worden en een zoon baren,
die u de naam Jezus moet geven.
Hij zal een groot man zijn,
en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.
God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven.
Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob,
en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
‘Maar hoe moet dat dan?’ zei Maria tegen de engel.
‘Ik heb geen omgang met een man.’
De engel antwoordde haar:
‘Heilige Geest zal op u komen
en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken.
Daarom zal het kind heilig genoemd worden,
Zoon van God.
Bovendien, ook Elisabet, uw verwante,
is op haar oude dag zwanger van een zoon;
zij werd onvruchtbaar genoemd,
maar zij is al in haar zesde maand.
Want voor God is niets onmogelijk.’
Toen zei Maria:
‘Ik ben de dienares van de Heer;
laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’
Toen ging de engel van haar weg.

(z.o.z.)

Acclamatie op het evangelie
Vierde zondag van de advent – jaar B
Lucas 1, 26-38
Heilige Geest zal over jou komen en de kracht van de
Allerhoogste zal jou overschaduwen. Daarom ook zal wat
geboren wordt, heilig worden genoemd, Zoon van God.
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Gods genade in Maria’s
schoot ontvangen,
zegenrijke
vruchtbaarheid,
overschaduwd
door Gods kracht.

(z.o.z.)

