EVANGELIE 3E ZONDAG van de ADVENT (jaar C)
(12 december 2021)
Lukas 3, 10-18 (Willibordbijbel 1995)
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De mensen vroegen aan Johannes de Doper:
‘Wat moeten wij dan doen?’
Hij gaf hun ten antwoord:
‘Wie twee stel kleren heeft,
moet delen met iemand die niets heeft,
en wie te eten heeft, moet hetzelfde doen.’
Ook tollenaars kwamen zich laten dopen en zeiden:
‘Meester, wat moeten wij doen?’
Tegen hen zei hij:
‘Vorder niet meer dan u is voorgeschreven.’
Ook soldaten stelden hem de vraag:
‘En wij, wat moeten wij doen?’
Tegen hen zei hij:
‘Pers niemand geld af,
ook niet onder valse voorwendsels,
maar wees tevreden met uw soldij.’
Het volk leefde in gespannen verwachting,
en allen vroegen zich af
of Johannes niet de messias was,
maar Johannes gaf hun allen ten antwoord:
‘Ik doop u met water.
Maar er komt iemand die krachtiger is dan ik;
ik ben te min om de riem van zijn sandalen los te maken.
Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur.
De wan heeft Hij in zijn hand
om zijn dorsvloer op te ruimen;
het graan verzamelt Hij in zijn schuur,
maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.’
Zo en op vele andere manieren
verkondigde hij met klem aan het volk de goede boodschap.

(z.o.z.)

Acclamatie op het evangelie
Derde zondag van de advent – jaar C
Lucas 3, 10-18
Hij zal jullie dopen met heilige Geest en met vuur. De wan
heeft hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te zuiveren
en zijn tarwe te verzamelen in de schuur, maar het kaf zal
hij verbranden in onblusbaar vuur.

t. Kees Waaijman
m. Chris Fictoor en Ad de Keyzer

Vervoerende adem
en verterend vuur,
Jij verzamelt ons
op de dag van de oogst,
Jij zuivert ons
tot in het hart.

(z.o.z.)

