
De advent beleven met Maria 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, in de schoot van Maria is het 
grote Mysterie van ons heil begonnen. In deze tijd van de Onbevlekte, geef 
ons een vernieuwd geloof en een vernieuwde liefde, om Hem die komen 
moet beter te ontvangen. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Hl. Augustinus) 

LECTOR: Lezing genomen uit het geestelijk erfgoed van de mensheid. 

ALLEN: Vanaf den beginne bereidt de hemel de komst voor van het 
Koninkrijk. 

LECTOR: Vandaag een fragment uit een preek van de heilige Augustinus 
van Hippo, die leefde rond het jaar 400. Hij is een van de 
belangrijkste Kerkvaders en hij werd tot Kerkleraar verklaard 
door Paus Bonifatius VIII in 1295. 

 Er staat geschreven:  

 Welk menselijk woord zou de afkomst van Jezus en Maria kunnen 
beschrijven? Kan men welsprekend genoeg zijn om het uit te leggen? De 
maagdelijkheid en de natuur bleven ongeschonden, een Zoon vormde zich 
in de schoot van een Maagd. Toen de tijden tot vervulling waren gekomen, 
hebben Hemel en Aarde deze gewijde geboorte kunnen aanschouwen, 
waaraan geen enkel menselijk vaderschap aan te pas was gekomen. Dat is 
de onuitsprekelijke eenheid tussen het Woord en het vlees, tussen God en 
de mens. 

 Het is zo dat tussen God en de mens “de Middelaar tussen God en de 
mensen, Jezus Christus”, werd gevormd. Het goddelijk uitverkoren 
huwelijksbed was de schoot van een Maagd. Want de Schepper van de 
wereld kwam in de wereld zonder enige medewerking van de wereld en om 
de wereld vrij te kopen van alle ongerechtigheden waarmee die was 
bezoedeld, en Hij moest hiervoor uit de meest zuivere schoot voortkomen 
en zijn geboorte omgeven met een mirakel dat groter is dan de schepping 
zelf. 



 Want, zoals de Zoon van God Zelf zegt: “de Mensenzoon is niet 
gekomen om de wereld te oordelen, maar om die te redden.” 

 - Dit was een fragment uit een preek van de heilige Augustinus. Wij 
danken God. 

Tussenzang (Ps 24) 

R./ Dat Hij kome, de Heer, de Koning der glorie! 

Aan God hoort de aarde en al wat erop is,  
de aardschijf en al wat daar woont;  
want Hij heeft haar op het water gegrondvest, 
haar vastgelegd op de zee. R./ 

Wie zal de berg van de Heer beklimmen, 
wie zal in zijn heiligdom staan? 
Die rein is van handen en zuiver van hart, 
en die zijn zinnen niet zet op wat kwaad is. R./ 

Hij zal door de Heer gezegend worden, 
beloond door God, zijn Verlosser. 
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,  
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God. R./ 

Tweede Lezing (Mt 1, 18-25) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. In Maria voltrekt zich het grote Mysterie 
van de Ontvangenis tot de Geboorte van Jezus. Alleluia. 

PRIESTER:  Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Matteüs. 

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn 
moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen 
samenwonen, zwanger van de heilige Geest. 

 Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak 
wilde brengen, dacht hij er over in stilte van haar te scheiden.  Terwijl hij dit 
overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem 
sprak: 



 “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd om Maria, uw vrouw, tot u 
te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon 
ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden 
uit hun zonden.”  

 Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken 
heeft door de profeet, die zegt:  

 Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en 
men zal Hem de naam Emmanuel geven. Dat is in vertaling: God met ons. 

 Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem 
bevolen had en nam zijn vrouw tot zich. Toch had hij geen gemeenschap 
met haar, totdat zij een zoon ter wereld bracht; en hij noemde Hem Jezus. 

 - Zo spreekt de Heer. R/ Wij danken God. 

Derde Lezing (XIII, p. 303) 

ACCLAMATIE: Van de Heer tot de Vrouwe: één liefde, één mysterie, één 
Koninkrijk om heel de Schepping te leiden naar God. 

MOEDER:  Verkondiging uit de werken van de Vrouwe. 

ALLEN: Het woord van de Vrouwe is woord van Waarheid. 

 Marie-Paule schrijft in “Leven uit Liefde”: 

 In de Advent ben ik voor het eerst innig verbonden geweest met het 
lijden van Maria die haar Kind verwachtte. In deze Kerstnacht lijkt de Kerk, 
waarvoor ik mijn leven gegeven heb en waarvoor ik zoveel geleden heb, 
een verlaten kribbe. “Er blijven enkel een paar herders over om het 
immense lijden van de Moeder te delen”, zal Pater Philippe zeggen in zijn 
preek met de tranen in zijn ogen. 

 Maar de engel maakt zijn aanwezigheid aan mijn zijde bekend in deze 
Kerstnacht; hij draagt een lange witte jurk. En in de Kerstochtend, bij het 
ontwaken, is de engel al dicht bij het bed: 

 “Ben je daar?”, zeg ik blij om hem terug te zien. 

 “Ja, om je te troosten”, zegt de engel met het witte kleed dat hij sinds 
enige tijd draagt. 



 “HET IS DE ADVENT”, zegt hij als antwoord op mijn niet uitgedrukte 
gedachte betreffende zijn witte jurk. 

 Maar ik begrijp het niet. Pater Philippe zal me later zeggen: 

 “De Advent, dat is de tijd van de Onbevlekte.” 

  - Zo sprak de Vrouwe. Moge Zij voor altijd gezegend zijn. 

Gebed over de gaven 

God-als-Vader en Onbevlekte-als-Moeder, aanvaard deze offergave die wij 
U aanbieden in deze tijd die ons voorbereidt op de Komst van de Verlosser. 
Moge Zij van wie heel het Leven innig verbonden was met het lijden van 
Maria, ons leiden op de weg van de overgave en van de onthechting. Door 
de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst  

LECTOR: De Heer zal zijn weldaden schenken en de aarde zal vrucht dragen. 

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus-Christus en Paul-Marie, moge uw heilswerk door 
deze communie in ons voortgezet worden. Moge de Geest van Heiligheid 
en Waarheid ons helpen om waakzaam in gebed te blijven met Maria, in 
afwachting van de glorievolle Komst van de Heer. Door de Heer en de 
Vrouwe. Amen. 


