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Op. Woord. 

Broeders en Zusters, een enkel woord van welkom hier in deze Eucharistie. Vandaag vlak kerstmis 
vernemen we hoe God Maria welkom heet en hoe zij daarop Hem ontvangt. Een ongehoord mysterie 
waar ooit alles mee begonnen is en al het andere overtreft. Stellen wij ons ook van harte open voor 
Hem opdat Hij ook in ons vlees en bloed kan worden in het leven van elke dag. In zoverre we ons te 
groot en ongelovig tonen vragen we om vergeving opdat we het aanstaande kerstfeest goed kunnen 
vieren met het hart en de gezindheid van Maria en de trouw en zorg van Jozef. 

 

Negen maanden zijn vervuld en voltooid. Een menselijke ontvangenis is ( al ) altijd iets geweldigs. 
Wat is dan de Aankondiging van de Heer dan wel niet – voor Maria, voor ons ? We geloven erin; we 
getuigen ervan in ons credo: Maria heeft ontvangen van de H. Geest – ‘et incarnatus est. Wat hier 
gebeurt is Gods’directe inwerking en neerdaling in de schoot van Maria. Daar wil Hij zich nestelen om 
uit een aardse moeder geboren te worden ter wille van ons en onze verlossing. Het is niet in 
woorden te vatten omdat het zo uitzonderlijk, ontroerend en tegelijk dankbaar en noodzakelijk blijkt. 
Het is omwille van ons heil dat God mens word.. op basis van Maria’s vrije instemming, medewerking 
en ‘ja- woord. 

We geloven. We vertrouwen ons toe aan het mysterie zoals Maria zelf en dat is genoeg. Zij heeft zich 
aan God gegeven en overgegeven; dan is alles mogelijk. Ze wordt aan haar lichaam gewaar dat het 
werkelijkheid is met alle ‘ongemakken ‘die de zwangerschap met zich meebrengt. Toch bereidt ze 
zich als elke a.s. moeder voor bezield zoals zij is door de kracht en de vreugde zich zó in dienst van 
God, van Gods’Zoon te stellen. Zich met Hem verenigd te weten en te voelen. 

Vanavond is het kerstmis. Gods’komst in het vlees onder de mensen. De laatste voorbereidingen 
brengen altijd drukte, onverwachte zaken en soms zelfs spanningen met zich mee. Kijken we naar 
Maria en Jozef. Zij laten zich door Gods’Liefde leiden en vormen en bloeien zo open: geduldig, 
eenvoudig, biddend, trouw. Wij kunnen net zo groeien en zeggen: ‘zie de dienstmaagd/ dienstknecht 
van de Heer ‘. Dat zijn Woord ook in ons, ons leven, persoon en werken vlees mag worden. Wensen 
we elkaar een zodanig mooie en vruchtbaar kerstfeest toe. 

Amen.  


