Schriftlezingen zondag 13 december 2020
Exodus 2: 1 – 9
1 Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. 2 Zij werd zwanger
en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield het verborgen, drie
maanden lang. 3 Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze
een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand
tussen het riet langs de oever van de Nijl. 4 De zuster van het kind ging een eind verderop
staan, om te zien wat er met hem zou gebeuren. 5 Even later kwam de dochter van de farao
naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij
ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. 6 Ze maakte
de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde, en vol medelijden zei ze: ‘Dat
moet een Hebreeuws kind zijn.’ 7 Toen kwam de zuster van het kind haar vragen: ‘Zal ik bij
de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?’ 8 ‘Ja,
doe dat maar,’ antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de moeder van het
kind ging halen. 9 De dochter van de farao zei tegen de vrouw: ‘Neem dit kind mee en voed
het voor me. Ik zal u ervoor betalen.’ De vrouw nam het kind mee en voedde het.
Lucas 1: 26 -38
26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een
meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David.
Het meisje heette Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent
begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg
zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 aar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet
bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een
zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de
Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David
geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn
koningschap zal geen einde komen.’ 34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik
heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De
heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw
bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van
God. 36 Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge
leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar
zwangerschap, 37 want voor God is niets onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen:
laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

