
 

 

 
Zondag 1 januari 2023, Moederschap van Maria 
Eerste lezing: Numeri 6, 22-27 
Evangelie: Lucas 2, 16-21 
 
Homilie 
 
Het is een oude traditie dat de Kerk op Nieuwjaar, een week na Kerstmis dus, Maria viert als 
de Moeder Gods. De lezingen zijn vandaag zeer kort, dat valt op. Want over Maria staan er 
in de Schrift vaak maar enkel regels. Maria is een stille vrouw, die nooit de aandacht wil 
trekken. Heel anders zijn de herders. Die mannen hebben dé gebeurtenis van hun leven 
meegemaakt, en ze gaan het overal rondvertellen: over de engelen die hen verschenen, en 
het kind dat ze vonden, en dat alles precies was zoals de engelen voorspeld hadden. Maria 
is stil, Maria bewaart alles in haar hart en ze doet precies wat God door zijn engel aan haar 
gevraagd had. 
Er is haar dan ook een onvoorstelbaar wonder overkomen. Ze was een eenvoudig meisje uit 
een onooglijk dorp, en in haar is Gods Zoon mens geworden. Dat eenvoudige meisje werd 
de Moeder Gods. In haar is God de mensen onvoorstelbaar nabij gekomen, niet alleen de 
mensen van haar tijden, maar alle mensen, ook u en ik. Daarom zegt de Kerk terecht dat 
Maria, net omdat ze de Moeder Gods is, ook onze moeder is. Daarom is het ook goed en 
mooi dat zoveel mensen en instellingen naar haar genoemd zijn, ook in onze traditie. 
Maria toont ons wie God is, niemand kan ons dat beter tonen. En het beeld van God dat zij 
ons toont werd reeds in het Oude Testament voorspeld. Het wordt zo mooi uitgedrukt in de 
korte eerste lezing van vandaag, waarin God tot Mozes zegt hoe de priesters de mensen 
moeten zegenen, met welke woorden ze dat moeten doen. Ze moeten zeggen: “Moge Heer 
u zegenen en behoeden”. Wij allemaal kennen dat, lieve mensen. Het is wat wij hier in 
Vlaanderen zeggen als we iemand een kruisje geven, bv. onze kinderen of onze 
kleinkinderen. We zeggen dan letterlijk “Moge de Lieve Heer je zegenen en bewaren”. Zo 
hebben we het thuis geleerd. Dat zegden mijn moeder en mijn vader toen ze mij een kruisje 
gaven, dat zeg ik op mijn beurt als ik een kruisje geef aan onze zonen of kleinkinderen.. 
Lieve mensen, bij het begin van dit jaar is dat wellicht de mooiste nieuwjaarswens die ik u 
kan geven. Ik zou eigenlijk heel onze Pastorale Eenheid moeten kunnen rondgaan en u 
allemaal een kruisje geven, en tot ieder van u persoonlijk zeggen: “Moge de Lieve Heer je 
zegenen en bewaren, voor altijd, voor altijd. Amen.”  
Maar u weet het, tussen droom en daad staan (onder andere) praktische bezwaren. Laten 
we maar denken dat we elkaar dit kruisje geven op papier. Gelukkig Nieuwjaar! 
 

Dirk Godecharle 

 


