Octaafdag van Kerstmis (1 januari)
MOEDERSCHAP VAN MARIA
EERSTE LEZING Num., 6, 22-27
Zíj zullen mijn naam over de Israëlieten uitspreken, en lk zal hen zegenen.

Uit het Boek Numeri
22 De Heer sprak tot Mozes:
23 „Zeg aan Aáron en zijn zonen:
Als gij de Israëlieten zegent,
doe het dan met deze woorden:
24 Moge de Heer u zegenen en u behoeden
25 Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden
en u genadig zijn
26 Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken
27 „Als zij zo mijn naam over de Israëlieten uitspreken
zal Ik hen zegenen."
TUSSENZANG Ps. 67 (66), 2-3, 5, 6 en 8
God, wees ons barmhartig en zegen ons.
God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn;
Opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.
Laat alle naties van vreugde juichen
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.
Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren.
God geve ons zo zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

TWEEDE LEZING Gal., 4, 4-7
God zond zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten
Broeders en zusters,
4 Toen de volheid van de tijd gekomen was,
zond God zijn eigen Zoon,
geboren uit een vrouw,
geboren onder de wet
5 om ons, slaven van de wet, vrij te maken
zodat wij de rang kregen van zonen.
6 En opdat ge zonen zijt
heeft God de Geest van zijn Zoon, die „Abba, Vader!" roept
in ons hart gezonden.
7 Ge zijt dus niet langer slaaf maar zoon
en als zoon ook erfgenaam
en wel door toedoen van God.
ALLELUIA Hebr., 1, 1-2
Alleluia.
Op velerlei wijzen heeft God tot onze vaderen gesproken
door de profeten,
op het hinde der tijden heeft Hij tot ons gesproken
in de Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE Lc., 2, 16-21
Zij vonden Maria, Jozef en het kind ... En na acht dagen ontving Hij de naam Jezus.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas
16 In die tijd haastten de herders zich naar Betlehem
en vonden Maria en Jozef
en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag.
17 Toen ze dit gezien hadden
maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was.
18 Allen die het hoorden stonden verwonderd
over hetgeen de herders hun verhaalden.
19 Maria bewaarde al deze woorden in haar hart
en overwoog ze bij zichzelf.
20 De herders keerden terug
terwijl zij God verheerlijkten en loofden
om alles wat zij gehoord en gezien hadden;
het was juist zoals hun gezegd was.
21 Toen de acht dagen voorbij waren en men het kind moest besnijden,
ontving het de naam Jezus,
zoals het door de engel was genoemd
voordat het in de moederschoot werd ontvangen.

Jaar C – Heilige Maria, Moeder van God – 1 januari – 2022
“Toen zond God zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw...” (Galaten 4,4)
Inleiding
Voor 1969 heette deze dag: Besnijdenis van de Heer. Jezus werd immers op de achtste dag besneden,
dus 1 januari gerekend vanaf Kerstmis. Sinds 1969 viert de kerk op 1 januari het goddelijk
moederschap van Maria. (Een feest dat daarvoor op 11 oktober stond.) Nadat we het Kerstkind
aanbeden hebben, gaan onze ogen naar de vrouw die ‘moeder van God’ genoemd wordt sinds het
concilie van Efeze in het jaar 431.
Eerste lezing: Numeri 6,22-27
Deze woorden passen goed bij het begin van het nieuwe Annus Dominus 2022. Wat zijn onze angsten,
verlangens, ambities en plannen? Vraag eerst om Gods zegen. Aan Gods zegen is alles gelegen. Maar
vandaag gaan onze gedachten vooral naar ‘de gezegende onder de vrouwen’. Als er staat ‘De Heer
moge u genadig zijn’ (vs. 26), mogen onze gedachten gaan naar degene die ‘genade gevonden heeft’,
Maria. Zij is vol van genade vanaf haar eerste ogenblik. Is er een grotere gunst voor een mens
denkbaar, dan dat ze God Zelf de wereld in mag dragen? Het is adembenemend en heel verblijdend…
En wat voor Maria op een unieke manier geldt, kan ook gelden voor ons. In onze gebeden en werken
kunnen wij God ter wereld brengen. (vgl. Mattheüs 12,50) Als we dat doen, zijn we echt gezegende
mensen én zijn we anderen tot zegen.
Gebed: Zegen ons, Algoede, neem ons in uw hoede.
Vraag: Waarover speciaal wil je op deze dag Gods zegen afsmeken?
Tweede lezing: Galaten 4,4-7
Het Te Deum is een bekende lofzang van rond het jaar 400. ‘U, Heer, loven wij’. In deze lofzang
vinden we de woorden: Non horruisti Virginis uterum – Gij zijt niet teruggeschrokken voor de schoot
der Maagd. Gods Zoon is ‘geboren uit een vrouw’, zoals St. Paulus schrijft. Niet kant en klaar uit de
hemel afgedaald, niet verschenen in mensengedaante, maar werkelijk mens geworden. Waarom
precies? Er is geen antwoord, we staren in een afgrond van liefde. Maar het resultaat is dat Jezus
bestaan van binnenuit transformeert. Zijn geboorte betekent onze wedergeboorte. We waren slaaf, we
worden zonen en dochters van God.
Gebed: Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
Vraag: Heer, geef dat ik niet terugschrik voor het nederige leven.
Evangelie: Lucas 2,16-21
Maria is de moeder van God. (Theotokos in het Grieks.) Maria is niet alleen moeder van Jezus’
menselijke natuur. Nee, moeder van de héle Jezus. Jezus is één Heer. En al heeft die ene persoon twee
naturen, je kunt ze niet scheiden. Maria is dus werkelijk moeder van God geworden en niet van ‘een
stukje van Jezus’. Maar het feit dat zij Jezus gedragen en gebaard heeft, maakt haar nog niet zalig.
Haar lichamelijke moederschap was ingebed in iets groters: geloof, hoop en liefde. Daarom zegt St.
Augustinus: ‘Het betekent veel meer voor haar dat ze Christus’ leerling is geweest dan dat ze zijn
moeder is geweest’. (Sermo 72.7) Zalig is degene die zijn Woord bewaart. En wie heeft dat het meeste
gedaan: Maria. Zij bewaarde en overwoog alles in haar geheiligde hart. (vs. 19)
Gebed: Heer, help me om uw gebeurtenissen in mijn hart te overwegen.
Vraag: Hoe ‘overweeg’ jij Gods woord?

