
 

 

 

Sint-Petrusbasiliek Boxtel  |  Sint-Willibrorduskerk Esch  |  Sint-Theresiakerk Lennisheuvel  |  Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde 

  Duinendaal 
● Lezingen en Evangelie van de Nachtmis op kerstavond, donderdag 24 december 2020  
 

● Eerste lezing - Jes., 9, 1-6 
 

Uit de Profeet Jesaja 
Het volk dat wandelt in de duisternis ziet een helder licht; 
Een glans straalt over hen die wonen in het land van de 

dood. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde 
vergroot. Voor uw aanschijn zijn zij vrolijk als mensen die 

opgewekt zijn bij de oogst of jubelen bij het verdelen van 

de buit. Want het juk dat zwaar op hem drukt, Het blok 

dat ligt op zijn nek, en de stok van zijn drijver hebt Gij 
stuk gebroken als in de dagen van Midjan. Want alle 

laarzen van stampende soldaten en hun opgerolde 
mantels met bloed besmeurd zullen ten offer vallen aan 

het vuur en een prooi worden van de vlammen. Want 
een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken; 

Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men 
noemt Hem: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, 

Eeuwige Vader, Vredevorst. Een grote macht en een 
onbeperkte welvaart zullen toevallen aan Davids troon 

en aan zijn koninkrijk, zodat het gegrondvest zal zijn en 

stevig gebouwd op recht en gerechtigheid van nu af tot 

in eeuwigheid. De ijver van de Heer der Hemelse 
Machten brengt het tot stand. 

 

● Tweede lezing - Tit., 2, 11-14 

 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus  

Dierbare, De genade van God, bron van heil voor alle 
mensen, is op aarde verschenen. Zij leert ons 

goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en 
bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, 

terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze 
hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote 

God en Heiland Christus Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons 
gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en 

ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van zonde, vol 
ijver voor alle goeds. 
 

 
 
 

 
 
 

●   Evangelie - Lc., 2, 1-14 
 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Lucas 
In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus 

dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel 
zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius 

landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar 

zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. Ook Jozef 

trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht 
van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazaret naar 

Judaa: naar de stad van David, Bethlehem geheten, om 
zich te laten inschrijven, samen met Maria zijn verloofde 

die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven brak het uur 
aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon 

ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in 
doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor 

hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving 
bevonden zich herders die in het open veld gedurende de 

nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel 

des Heren voor hen en zij werden omstraald door de 

glorie des Heren zodat zij door grote vrees werden 
bevangen. Maar de engel sprak tot hen: “Vreest niet, 

want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die 
bestemd is voor heel het volk. 
Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de 

stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult 
het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en 

liggend in een kribbe.” Opeens voegde zich bij de engel 

een hemelse heerschare zij verheerlijkten God met de 

woorden: “Eer aan God in den hoge en op aarde vrede 
onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft." 
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  Duinendaal 
● Lezingen en Evangelie van Kerstmis, vrijdag 25 december 2020  
 

● Eerste lezing - Jes., 52, 7-10 
 

Uit de Profeet Jesaja 
Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode, 
die vrede meldt, goed nieuws verkondigt, die heil komt 

melden, die zegt tot Sion: Uw God regeert! Hoort! Uw 
torenwachters verheffen hun stem, zij jubelen tegelijk 

want zij zien, oog in oog de terugkeer van de Heer naar 

Sion. Barst los in jubel, allen samen, puinen van 

Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost; hij 
heeft Jeruzalem verlost. De Heer heeft zijn heilige arm 

ontbloot voor de ogen van alle volkeren; en alle grenzen 
der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd. 

 

● Tweede lezing - Hebr., 1, 1-6 

 

Uit de brief aan de Hebreeën 
Broeders en zusters, Nadat God eertijds vele malen en op 
velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken had door de 

profeten, heeft Hij nu, op het einde der tijden, tot ons 
gesproken door de Zoon, die Hij erfgenaam gemaakt 

heeft van al wat bestaat en door wie Hij het heelal heeft 

geschapen. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en 
het evenbeeld van zijn wezen. Hij houdt alles in stand 
door zijn machtig woord. En na de reiniging der zonden 

te hebben voltrokken heeft Hij zich neergezet ter 
rechterzijde van de majesteit in den hoe, ver verheven 

boven de engelen, zoals Hij hen ook overtreft in de 
waardigheid die zijn deel is geworden. Heeft God ooit tot 

een engel gezegd: “Gij zijt mijn Zoon; Ik heb U heden 
verwekt”? Of: “Ik zal een vader voor Hem zijn en Hij zal 

mijn zoon zijn”? Wanneer Hij evenwel de Eerstgeborene 
opnieuw de wereld binnenleidt zegt Hij: “Alle engelen 

Gods moeten Hem hulde brengen."

●   Evangelie - Joh., l, 1-18 of 1-5. 9-14 
 

Begin van het heilig evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Johannes 
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.) 
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  Duinendaal 
● Lezingen en Evangelie van het feest van de H. Familie, op zondag 27 december 2020  
 

● Eerste lezing - Sir., 3, 3-7. 14-17a 
 

Uit het Boek Ecclesiasticus 
De Heer heeft een vader aangesteld over de kinderen; en 
de moeder recht gegeven over haar zonen. Wie zijn 

vader eerbiedigt krijgt vergiffenis van zonden en als 
iemand die schatten verzamelt is hij die zijn moeder eert. 

Wie zijn vader eert, beleeft vreugde aan zijn kinderen, en 

wanneer hij bidt wordt hij verhoord, Wie zijn vader eert 

zal een lang leven genieten en wie zijn vader 
gehoorzaamt verkwikt het hart van zijn moeder. Wie de 

Heer vreest, eert zijn ouders en zal zijn meesters dienen 
die hem hadden voortgebracht. Medelijden met uw 

vader zal niet worden vergeten, anders dan de zonden 
bouwt zij uw huis op. Op de dag dat gij in nood zijt wordt 

aan u gedacht; als sneeuw voor de zon smelten uw 
zonden weg. Als een godslasteraar is hij die zijn vader in 

de steek laat, en door de Heer vervloekt is hij die zijn 
moeder verbittert. Kind, als gij iets doet, doe het dan 

deemoedig. 

 

● Tweede lezing - Kol., 3, 12-21 
 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de 
christenen van Kolosse 

Broeders en zusters, Bekleedt u dan, als Gods heilige en 
geliefde uitverkorenen met tedere ontferming, 

goedheid, deemoed, zachtheid en geduld. Verdraagt 
elkander en vergeeft elkander als de een tegen de 

ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft 
zo moet ook gij vergeven. Voegt bij dit alles de liefde 

als de band der volmaaktheid. En laat de vrede van 
Christus heersen in uw hart; daartoe zijt gij immers 

geroepen, als leden van een lichaam. En weest 
dankbaar. Het woord van Christus moge in volle 

rijkdom onder u wonen. Leert en vermaant elkander 
met alle wijsheid. Zingt voor God met een dankbaar 
hart psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de 

Geest. En al wat gij doet in woord of werk doet alles in 
de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend 
door Hem. Vrouwen, weest uw man onderdanig, zoals 

het christenen betaamt. Mannen, hebt uw vrouw lief 
en weest niet humeurig tegen haar. Kinderen, 
gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is de Heer 
welgevallig. Vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij 

de moed niet verliezen. 

●   Evangelie - Lc., 2, 22-40 of 22. 39-40 

 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Lucas 
Toen de tijd aanbrak waarop Maria en het kind volgens 
de Wet van Mozes gereinigd moesten worden, 
brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem om Hem aan 
de Heer op te dragen, volgens het voorschrift van de 
Wet des Heren: elke eerstgeborene van het mannelijk 
geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd, en om 
volgens de bepaling van de Wet des Heren een offer te 
brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge 
duiven. Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, 
een wetgetrouw en vroom man die lsraëls vertroosting 
verwachtte, en de heilige Geest rustte op hem. Hij had 
een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat de 
dood hem niet zou treffen voordat hij de Gezalfde des 
Heren zou hebben aanschouwd. Door de Geest 
gedreven was hij naar de tempel gekomen. Toen de 
ouders het kind Jezus daar binnenbrachten om aan 
Hem het voorschrift der Wet te vervullen, nam ook hij 
het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de 
woorden: “Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw 
woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil 
aanschouwd dat Gij voor alle volken hebt bereid; een 
licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw 
volk Israël." Zijn vader en moeder stonden verbaasd 
over wat van Hem gezegd werd. Daarop sprak Simeon 
over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn 
moeder: “Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding 
van velen in Israël, tot een teken dat weersproken 
wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar 
moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard 
worden doorboord." Er was ook een profetes, Hanna, 
een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij was 
hoogbejaard en na haar jeugd had zij zeven jaren met 
haar man geleefd. Nu was zij een weduwe van 
vierentachtig jaar. Ze verbleef voortdurend in de 
tempel en diende God dag en nacht door vasten en 
gebed. Op dit ogenblik kwam zij naderbij, dankte God 
en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van 
Jeruzalem verwachtten.)  
Toen zij alle voorschriften van de Wet des Heren 
vervuld hadden keerden zij naar Galilea, naar hun stad 
Nazareth terug. Het kind groeide op en nam toe in 
krachten; het werd vervuld van wijsheid en de genade 
Gods rustte op Hem.  


