
 

Dries Ghesquiere o.p. 

 

Lieve mensen, 

 

1 januari: een dag om u allen zalig en gelukkig Nieuwjaar te wensen.  

1 januari is een jaarwending, en wie weet: misschien ook een wending in 

ons leven. We vieren vandaag het feest van de Heilige Maria, Moeder van 

God: “Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij 

zichzelf.” Vandaag zijn onze ogen gericht op de Moeder van Jezus. 

Iemand vroeg mij op een dag: “Waar kun je Maria situeren?”  

Een mooie vraag! Maria staat volledig langs onze kant, terwijl Jezus 

langs twee kanten staat. Hij is God, Hij is mens. Hij staat langs de kant 

van God, en Hij staat langs de kant van de mens. Maria staat alleen 

langs onze kant. In feite is Maria in de grond een beetje meer mens dan 

wij. De mens is een wezen in wording. Wij worden onszelf. Wij groeien 

naar ons menszijn. Van meet af aan is Maria meer mens dan wij, zij kreeg 

de mogelijkheid tot totale vrijheid om een “ja” te zeggen.  

Een “ja” dat persoonsgericht is. Een “ja” dat voortspruit uit de vrijheid 

eigen aan de zuiverheid van hart en geest, die in ons de sprankel zijn van 

Gods leven. Maria is gericht naar Gods Woord. Zij luistert naar het 

Woord. Zij beaamt het Woord. Zij bewaart het Woord in haar hart.  



Zij overweegt het Woord bij zichzelf. Met het ja-woord van haar geloof 

heeft Maria de menswording mogelijk gemaakt. Zij gaf een totaal vrije 

instemming tot de geboorte van Gods Het is dan ook geen toeval dat we 

vandaag het feest vieren van Maria, Moeder van God. Met haar begint 

immers veel meer dan een nieuw jaar, namelijk een nieuwe tijd: de tijd dat 

God als Redder onder de mensen is gekomen. De tijd dat Hij ons in de 

persoon van Jezus leerde dat Hij geen God is van straf en veroordeling, 

maar van liefde en vrede. De tijd ook dat Hij ons aanspoorde om ook die 

weg te gaan. Die belangrijkheid is de boodschap van de engel aan de 

herders: ‘Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer.’  

De herders begrijpen niet echt wat ze horen, maar ze gaan toch 

onmiddellijk op zoek, vinden het kind en zijn ouders, en vertellen wat hun 

over dat kind gezegd is. Maria bewaart dus alles in haar hart en denkt 

erover na.  

Ze begrijpt het niet echt, maar ze aanvaardt het. En zo is Maria, zoals 

altijd, een voorbeeld voor ons. Want ook wij begrijpen niet altijd wat er 

gebeurt en wat we moeten meemaken. Heel dikwijls stellen we dan de 

vraag: ‘Heer, waarom moet ik dat allemaal ondergaan?  Wat heb ik 

verkeerd gedaan?’ Die vragen stelt Maria niet.  

Ze aanvaardt wat God gepland heeft, ook al is het onbegrijpelijk en vaak 

heel pijnlijk: haar Zoon Jezus die het huis verlaat, die profeet wordt, die 

door zijn woorden en daden van liefde en vrede de joodse machthebbers 

zodanig tegen zich in het harnas jaagt dat Hij gekruisigd wordt.  

Al begrijpt ze niet wat Jezus doet en wat zij moet ondergaan, ze 

aanvaardt het en bewaart het in de warmte van haar hart. Haar 

moederschap is even menselijk als dat van alle andere moeders. Ze kent 

dus vreugde maar ook verdriet, geluk maar ook ongeluk, voorspoed maar 

ook ellende. Ze kent dezelfde zorgen, inspanningen, bekommernissen als 

alle andere moeders. Vandaar ook haar zorg bij de woorden van de 

herders. Woorden die ze niet echt begrijpt, maar die ze wel in de warmte 

van haar hart bewaart. Een hart vol vragen wat er met haar kind zal 

gebeuren. Hoe het een Redder kan zijn.  

Ook wij zijn kinderen van God, en Maria is ook onze Moeder. Laten we 

ons dus spiegelen aan de warmte van haar hart, en laten we bidden dat 

Gods zegen ook over ons moge komen. We kunnen dat doen met het 



prachtige gebed in de eerste lezing: Moge de Heer ons zegenen en 

behoeden.  

Zusters en broeders, nog eens zalig en gelukkig Nieuwjaar op dit feest 

van Maria, de Moeder van God en ook onze Moeder. En moge Gods 

zegen ons alle dagen van ons leven beschermen. Amen. 

Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij 

zichzelf.’ het verwoordt Maria’s biddende omgang met het leven – dat is 

haar kracht! Internationale dag van de vrede - Wens van paus Paulus VI 

is 1 januari 1972 bijzondere aandacht schenken aan de vrede. Het 

voorbije jaar 2022 veel plaatsen in de wereld waar er onvrede was. In zijn 

boodschap voor de Wereldvrede dag van dit jaar roept paus Franciscus 

op tot meer inzet en samenwerking voor de vrede.  

Laten we het nieuwe jaar ingaan met vertrouwen, dankbaar en tevens 

bezorgd om het leven, ons geschonken, erkentelijk om elk teken van 

goedheid en ontmoeting met een medemens, dankbaar wanneer we 

mogen genieten van de rust in de natuur. Dankbaar om zoveel 

zegeningen, deze die we mogen ontvangen en deze die wij anderen 

kunnen bezorgen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


