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4de ZONDAG van de ADVENT  
‘Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht 

en heel de mensheid zal Gods redding zien.’ 
 

 
 

“Luister, Huis van David, 
de Heer geeft u ook ongevraagd een teken: 

zie, de jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren, 
en zij zal hem noemen ‘Immanuël’: 

‘God-met-ons’.” 
Uit de eerste lezing van vandaag (Jes 7,10-14) 

 
 

“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.” 
Uit het evangelie van vandaag (Mt 1,18-24) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTAAR  BIJ DE LEZINGEN VAN DEZE 4de ZONDAG VAN DE ADVENT 
DOOR DON MARCO - OFFICIËLE ASSOCIATIE LUISA PICCARRETA – CORATO 
 

De liturgie van vandaag, vierde en laatste adventszondag, is gekenmerkt 
door het thema nabijheid, Gods nabijheid tot de mensheid. Het evangelie 
(vgl. Mt 1,18-24) toont ons twee mensen, de Maagd Maria en de heilige Jozef, 
die meer dan wie ook, betrokken zijn bij dit liefdesmysterie, het mysterie van 
Gods nabijheid tot de mensheid. 
Maria wordt voorgesteld in het licht van de profeet die zegt: "Zie, een maagd 
zal zwanger worden en een zoon baren" (v. 23). De evangelist Matteüs erkent 
dat dit gebeurde in Maria, die Jezus ontving door de Heilige Geest (vgl. v. 18).  
De Zoon van God ‘komt’ in haar schoot om mens te worden, en Zij heet Hem 
welkom. Zo naderde God op een unieke manier de mensheid door het vlees 
aan te nemen langsheen een vrouw. Ook ons nadert God met Zijn genade, al 
is het op een andere manier,  om ons leven binnen te komen en ons de gave 
van Zijn Zoon aan te bieden. Wat doen wij? Verwelkomen wij Hem, laten wij 
Hem dichterbij komen, of wijzen we Hem af en duwen we Hem weg? Doen we 
liever zoals Maria, die zich - vrij - aan de Heer van de geschiedenis aanbood. 
Zo stond Zij Hem toe het lot van de mensheid te veranderen en zo kunnen 
ook wij, door Jezus te verwelkomen en Hem elke dag te proberen navolgen, 
meewerken aan Zijn heilsplan voor ons en voor de wereld. Maria verschijnt 
ons dus als een voorbeeld om naar op te kijken, op wie wij steunend kunnen 
rekenen op onze zoektocht naar God, in onze nabijheid tot God, om God zo 
dicht bij ons te laten komen en in ons engagement liefde op te bouwen. 
De andere hoofdpersoon uit het evangelie van vandaag is de heilige Jozef. De 
evangelist benadrukt dat Jozef wat hem overkomt - het in verwachting zijn 
van Maria - niet aan zichzelf kan uitleggen. Op dat moment van twijfel, zelfs 
van angst, benadert God ook hem via Zijn boodschapper en hij verneemt: 
"het kind dat in haar verwekt is, is van de Heilige Geest" (vgl. v. 20).                        
Zo vertrouwt hij volledig op God die hem nabij is gekomen, en neemt hij zijn 
vrouw tot zich. Door Maria te aanvaarden, ontvangt Jozef Hem die in Haar is 
verwekt door het wonderbaarlijke werk van God - voor Wie niets onmogelijk 
is. Jozef, een rechtschapen en nederig man (vgl. v. 19), leert ons altijd op God 
te vertrouwen, die ons nabij is: wanneer God ons nadert, moeten wij ons aan 
Hem toevertrouwen. Jozef leert ons om ons met gewillige gehoorzaamheid 
door Hem te laten leiden. 
Deze twee figuren, Maria en Jozef, die als eersten Jezus door het geloof 
hebben verwelkomd, laten ons kennismaken met het kerstmysterie. Maria 
helpt ons een houding van openheid en ontvankelijkheid aan te nemen om 
de Zoon van God in ons concrete leven, in ons vlees, te verwelkomen. Jozef 
spoort ons aan om altijd Gods Wil te zoeken en met volledig vertrouwen te 
volgen. Beiden laten God toe hen te naderen. 

“Zie, de jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren, 
en zij zal hem noemen: 

Immanuël, wat betekent God-met-ons.” (Mt 1,23) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

Langsheen Luisa leert Jezus ons om ons leven en onze families te richten op 
het huis van Nazareth. Zo nodigt Hij ons uit om op elk moment van de dag, 
wanneer we werken, bidden of eten tot ons nemen, een hand te reiken aan 
onze Mama, de andere aan Jezus en dit met onze blik gericht naar de heilige 
Jozef. 
 

Wat Luisa zelf betreft, de aanwezigheid van deze heilige had in haar leven 
een specifieke waarde: ze vergeleek de voortdurende zorg die de priester 
voor haar had met de zorg en de taak van Jozef (en ook Maria) voor Jezus. 
Zijn beloning zou groot zijn omdat Jezus, die Zijn leven in Luisa had, de hulp 
en offers van de priester zou beschouwen alsof Jozef en Maria ze opnieuw 
voor Hem zouden brengen. 
 
En in deel 20 van het BOEK van de HEMEL lezen we het volgende: 

“Voor het grote wonder van de Menswording, koos Ik en maakte Ik gebruik van 
een Maagd, arm en nederig. En als Mijn bewaarder, die handelde als een vader 
voor Mij, koos Ik de ongerepte en heilige Jozef, die zo arm was dat hij moest 
werken om Ons leven in stand te houden. Kijk hoe Wij in de grootste werken – 
en het mysterie van de Menswording kon niet groter zijn – gebruikmaken van 
mensen van wie de uiterlijke verschijning van niemand de aandacht trekt, 
omdat waardigheid, scepter, rijkdom altijd rook zijn die de ziel verblindt en 
haar verhindert de hemelse geheimen binnen te dringen om van God een grote 
akt te ontvangen, en God zelf.” 

 
 
Bidden we met Luisa: 
  

"Heilige Jozef, 
U zal mijn beschermer zijn, de bewaker van mijn hart, 

U zal de sleutels van mijn wil in uw handen houden. 
U zal mijn hart jaloers bewaken, 

zodat ik er zeker mag van zijn  
de Goddelijke Wil nooit te verlaten.” 

Amen!  
(uit ons gebedenboekje blz 11) 


