De lezingen op het Hoogfeest van Kerstmis (Dagmis, 25 dec. 2017)
In de eerste lezing uit Jesaja jubelt de profeet: 'Hoe lieflijk
zijn 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.'
In de tweede lezing uit de brief aan de Hebreeën wordt over
Christus, de Zoon van God, gezegd: '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 moeten Hem hulde
brengen.'
In de evangelielezing volgens Johannes getuigt de evangelist
van Jezus als het sprekende Woord van God dat Leven
voortbrengt. '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 van de mensen. En het
licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan…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…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 van genade en waarheid'.
Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 96: ‘Heden is ons een redder geboren. Christus de
Heer, in de stad van David’. Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: ‘Ik verkondig U een
tijding van vreugde: heden is U een Redder geboren, Christus de Heer.'

