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Zondag  1 januari 
  Zondag onder het octaaf van Kerstmis 

 
Epistel : H. Paulus aan de Galaten, 4, 1 - 7 
Evangelie : Lucas 2, 33 – 40 
“Zie, deze is bestemd tot val en opstanding van velen en tot een teken dat 
wordt tegengesproken “ ( evangelie ) 
Christus volgen eist de volle overgave van ons zelf. Onze dagelijkse plicht leert 
ons Christus te volgen. 3Zie , Vader, zend Mij, Ik kom om uw wil te 
volbrengen”. ( Hebr.10,9)  

De liturgie in het kerstoctaaf brengt ons het evangelie van de opdracht van 
Jezus in de tempel. Tot hiertoe was het evangelie één grote vreugde. Ook Maria 
gaf in Haar magnificat alleen maar uiting van Haar vreugde. Maar nu zal er een 
andere taal Haar hart bereiken. 

De gebeurtenissen omtrent de opdracht van Jezus in de tempel zouden 
onopgemerkt zijn gebleven, als niet de bejaarde Simeon naar Maria en Jozef 
was toegegaan om het kind Jezus en Zijn Moeder met geheimzinnige woorden 
te begroeten. 

Simeon is een goed man die, innerlijk verlicht door de H. Geest, als gedreven 
werd om naar de Tempel te gaan op het ogenblik dat Maria en Jozef er 
aankwamen. Hij herkent dit onopvallend Kind in de armen van de Moeder als 
de lang verwachte Messias. 

En, na een ontroerend dankwoord tot God, richt Simeon het woord tot Maria en 
voorspelt Haar het mede-martelaarschap met de woorden: “Zie uw Kind is 
bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat zal 
worden tegengesproken. Een zwaard zal ook uw eigen ziel doorboren”. 

De verkeerde opvatting van de Messias en de valse vroomheid van de 
Farizeeërs zijn de redenen waarom Jezus bij velen tegenspraak zal uitlokken.  

Jezus, die enkel geluk en vrede wil brengen, zal door velen afgewezen worden. 
Velen zullen in een ondragelijk conflict met Hem komen. Hij zal een teken van 
tegenspraak zijn. Hij zal vurige aanbidders hebben, maar ook heftige vijanden. 
Hier wordt reeds het toekomstige lot van Jezus en van Zijn Kerk aangekondigd.  



Hoe komt dat? Men kan Christus niet onverschillig voorbijgaan. Hij roept op, 
Hij trekt aan en Hij trekt mee, totdat de diepste gedachten van de mensen zich 
openbaren. En velen zeggen: “Zijn taal is hard: wie kan dit aanhoren”. Dat 
lezen we bij Johannes 6, 6.  En bij Lucas 19,14 lezen we: “Wij willen niet dat 
Deze, Jezus, over ons regeert!” 

Zo was het tijdens het leven van Jezus op aarde; zo ging het alle eeuwen door 
en zal het wellicht blijven tot het einde der tijden….Jezus is nochtans, als Zoon 
van God, voor de mens dé ingestorte, in het diepst van zijn ziel verankerde 
opdrachtgever, dé wegwijzer, hét voorbeeld. Wij kunnen Hem al dan niet 
volgen. Ieder van ons moet kleur bekennen en zich tegenover Hem uitspreken: 
innerlijk, en ook uiterlijk door houding, daad en woord. 

In het Mattheus-evangelie wordt de vraag voorgelegd: “Wat denkt gij van de 
Christus?” Het is een vraag die een antwoord oproept. Mijn antwoord bepaalt 
welke richting ik zal volgen voor de vervulling van de levenslange opdracht die 
God schreef in mijn hart.  

Christus staat met Zijn liefde en gerechtigheid aan de grote tweesprong van de 
wegen: de ene weg leidt naar het heil, de andere weg naar de ondergang. Ik kan 
twee kanten uitgaan. Ik kan ‘ja’ zeggen tot Christus of ik kan ‘neen’ zeggen tot 
Hem. Dat is het mysterie van de vrije wil. De mens, de individuele mens, 
beslist met zijn ‘ja’ of met zijn ‘neen’ over zijn toekomst. Zijn ‘neen’ zal een 
val betekenen en zijn ‘ja’ de opstanding.  

Wij moeten ons voortdurend de vraag stellen: Is mijn antwoord op Jezus’vraag 
een volkomen overgave aan Zijn Goddelijke Wet, aan Zijn liefde met al de 
consequenties die eruit voortvloeien? 

Maria, de Moeder van God, zal na de woorden van Simeon “Een zwaard zal 
ook Uw Hart doorboren”, met het ja-woord van Haar geloof stap na stap verder 
opgaan in God en steeds meer tot inzicht komen in dit geheim én het mede-
verlossingswerk aanvaarden…..Niemand is zo verheven in genade als Maria, 
Niemand heeft zo de genade beantwoord. Maar er is ook niemand die zoveel 
heeft geleden als Maria. 

De liefdeloosheid waarmee de Mens-geworden Liefde wordt opgenomen, is 
Haar grootste lijden: het doorboort heel diep het Hart van de Moeder. Zo staat 
Maria reeds bij het begin van Jezus’aardse leven als de Mater Dolorosa, de 
Moeder van Smarten. Haar verdriet zal in Haar hart toenemen tot onder het 
kruis, waar Zij getuige zal zijn hoe het Hart van Haar Zoon doorstoken wordt. 
Het hart van de Zoon en het Hart van de Moeder zijn doorboord omwille van 
de liefde. Verlosser en Mede-Verlosseres. 



Maria brengt het grote offer van Haar liefde met een doorboord hart. Het is een 
liefde die sterker is dan alle haat die er was en is en die waarschijnlijk nog zal 
volgen. De uitbundige kerstvreugde wordt getemperd. Terwijl Maria Haar Kind 
aan Zijn Vader gaat opdragen in de Tempel, aanhoort Zij de voorspellende 
woorden van Simeon: “Een zwaard zal uw Hart doorboren”. Daarop heeft 
Maria met Haar leven geantwoord: Maria heeft niet, en nooit, “neen” gezegd 
aan God. Dat moet voor ons een voorbeeld én een vreugde zijn. Amen.                                                 
Uit: Homilie Pastoor Van der Voort (+2011)  

 

Bijzondere eerste week van het nieuwe jaar 2023 
Bidt allen vurig mee opdat er een priester hier in onze kapel een heilige Mis 
wil komen opdragen: 
 
6 januari: Driekoningen  
Het nieuwe jaar begint op de Dag van de Heer! En er volgt op de eerste vrijdag 
, 6 januari,  het feest van de “Verschijning van de Heer” aan de Heidenen. 
Waar Kerstmis het stille, innige feest is waarop we Jezus’ komst onder ons 
vieren rond de kribbe, daar is Driekoningen de ‘openbaring’ van de Godheid 
van Christus, van zijn heerlijkheid, zijn macht. Jezus laat nu weten dat Hij niet 
een hulpeloos kindje is maar een machtige God, Heer en regeerder van hemel 
en aarde ! En omdat Hij recht heeft op aanbidding laat Hij vandaag de Wijzen 
uit het Oosten bij zich komen. Die aanbidden Hem, danken Hem en bieden 
Hem hun geschenken aan die een betekenis hebben: goud om Hem te erkennen 
als koning, wierook om Hem te erkennen als God en mirre om Hem te 
erkennen als mens !  
Dat was het eerste bewijs van zijn Godheid. Verder zal de Kerk op deze dag 
een tweede bewijs vieren van zijn Godheid, van zijn macht: God de Vader die 
Hem erkent in de doop van Christus. En een derde bewijs  in het veranderen 
van water in wijn op de bruiloft van Kana. 
Oh, mochten wij ook  bij het offer het goud brengen van onze vurige liefde, de 
wierook van ons oprecht gebed, de mirre van ons aanvaard lijden dat God ons  
zendt….Mochten wij een levende verschijning, een openbaring zijn van Gods 
heerlijkheid…. Mochten we Christus een beetje in ons uitstralen…. 
 
Terugblik op onze Kerstdagen 
Dankzij aan de Goddelijke Voorzienigheid die ons gebed verhoorde konden we 
in onze kapel de traditie bewaren die onze pastoor (+ in 2011) nauw aan het 
hart lag : de drie Heilige Missen met Kerstmis. De hulp kwam van priester 
Markiewicz  IBP uit Courtalain, Fr. die hier 3 dagen te gast was. 



Ondanks de late verwittiging kwamen velen naar de nachtmis, vooraf met 
stemmige kerstliederen en nadien bij een glaasje warme glühwein om de 
priester en mekaar de kerstvrede toe te wensen. Was het Kind niet gekomen op 
aarde om vrede te brengen?....voor de mensen van goede wil…Velen kwamen 
terug op Kerstdag voor de Dageraadsmis en  aansluitend voor de Dagmis. 
Weerom tijd om de priester en mekaar een zalige Kerstdag te wensen. En op 
2de Kerstdag kwamen verbazend velen- een stampvolle kapel!- weerom 
danken. Teken dat de Heilige Voorzienigheid ons steunt, ondanks…Twee lieve 
kleine jongens speelden op hun viool en cello het ‘Adeste fidelis’ dat allen 
ontroerde. Na een drank en een koffiekoekje viel de stilte opnieuw rond het 
tabernakel  en werden de lichtjes rond de kerstgroepen  gedoofd. Op straat 
konden voorbijgangers het Kind  de hele dag blijven groeten, want zoals toen, 
staat er aan deze stal geen deur. Wij danken nogmaals deze vurige jonge 
priester voor de 5 H. Missen, biechtgelegenheden en het dragen van de H. 
Communie naar zieken. 
 
En nu, na de zeer mooie Kerstdagen een  koude religieuze douche ! 
 
 
Bidden wij voor priesters dat zij hun priesterroeping  juist invullen ! 
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