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Zaterdag 7 september
Feest van de Geboorte van de heilige Maagd Maria – 8 september
Het feest van de geboorte van de heilige Maagd Maria wordt jaarlijks
gevierd op 8 september.
Eerste bronnen, die de viering van Maria’s geboorte bevestigen,
dateren uit de 6e eeuw. De feestdag werd aanvankelijk vooral gevierd
in Jeruzalem als kerkwijdingsfeest van de basiliek H. Anna, Maria’s
moeder. Deze basiliek was voor de heropbouw in de 6e eeuw gewijd
aan Maria. Vervolgens verspreidde de devotie zich naar het westen en
was in de Middeleeuwen al een van de belangrijke kerkelijke
feestdagen geworden. Het octaaf voor het feest werd in 1955
afgeschaft, terwijl het feest behouden bleef..
‘Maria Geboorte’ of de ‘Geboorte van de Moeder Gods’ wordt zowel
in de Latijnse als in de Orthodoxe Kerk gevierd.
De canonieke boeken van het Nieuwe Testament zeggen niets over de
ouders van Maria. In het apocriefe boek Proto-Evangelie van Jacobus,
geschreven in het midden van de 2e eeuw, wordt de geboorte van
Maria uitgebreid beschreven. Volgens dit boek is zij de dochter van
Joachim en Anna. Ook het apocriefe Evangelie van de PseudoMatteüs noemt hen als grootouders van Jezus Christus.
In genoemde boeken wordt Joachim voorgesteld als een rijke, vrome
man uit de stam Juda. Zijn echtgenoot Anna kan geen kinderen krijgen
en het paar lijdt daar hevig onder omdat kinderloosheid in die tijd
beleefd wordt als een vloek. Joachim ondervindt grote nadelen van
deze schande en komt, nadat hij uit de Tempel is verwijderd, in een
sociaal en cultisch isolement terecht. Zijn vrouw smeekt God daarop
om een kind. Haar gebed wordt verhoord. Een engel brengt haar de
blijde boodschap en zegt haar dat het kind aan God moet worden
opgedragen. Joachim, die vanwege de schande de woestijn is
ingevlucht, wordt daar door een engel op de hoogte gesteld van de
zwangerschap van Anna. Hij keert terug naar Jeruzalem en treft zijn

vrouw bij de Gouden Poort, waar zij elkaar innig omhelzen. Anna
baart een dochter, die zij Maria noemt. Het kind wordt omgeven met
grote zorg en gebed. Op 4-jarige leeftijd staan de ouders haar af aan de
Tempel, waar zij zich tot haar 13e toelegt op de dienst aan God en de
studie van de Tora.
Vanaf de 6e eeuw schrijven pelgrims over het vermeende geboortehuis
van Maria bij de Vijver van Bethesda, waar toen al een basiliek ter ere
van de Moeder Gods was gebouwd. In welk jaar deze kerk precies
werd ingewijd is onbekend; hoogstwaarschijnlijk gebeurde dat op de
8ste september, de dag waarop later het feest van Maria Geboorte
gevierd zou worden. In twee preken van de heilige Andreas van Kreta,
bisschop van Jeruzalem omstreeks 680, wordt over het feest van 8
september gesproken. In 799 wordt op de Synode van Salzburg het
feest verplicht gesteld.
Feest van de Heilige Naam van Maria - 12 september
Het feest van Maria’s naam stamt uit de Spaanstalige landen, waar het
in de 16e eeuw een plaats had op de liturgische kalender, naar het
voorbeeld van Jezus’ naamfeest op de zondag tussen de besnijdenis en
Driekoningen. Het was paus Innocentius XI (†1689; feest 13
augustus) die het feest van Maria’s Naam voor de hele kerk instelde.
Dat gebeurde uit dankbaarheid voor de overwinning die koning Jan
Sobieski van Polen op 12 september 1683 te Wenen op de Turken had
behaald. Daar overwon, op voorspraak van Maria, het kruis op de
halve maan.
Het feest van Maria’s geboorte en van Haar naamgeving worden
gevierd binnen hetzelfde octaaf.
Maria is waarschijnlijk genoemd naar Mozes’ zuster Mirjam uit het
Oude Testament. Zoals Mirjam een danklied aanhief toen de
Hebreeën bevrijd waren van de Egyptenaren die met heel hun
machtige leger in de golven ten onder waren gegaan en nu de arme
vluchtelingen niet meer konden bedreigen (Exodus 15), zo hief Maria
een danklied aan op het moment dat zij door haar nicht Elisabeth ‘de

Moeder van de Heer’ genoemd werd en de toekomstige bevrijder in
haar schoot droeg
In de Liturgie wordt de naam van Maria op verscheidene wijze
verklaard: als "lieflijke”, als "meesteres” als "Sterre der Zee”. Deze
laatste betekenis werd het meest bekend.
Zo kunnen wij wel aannemen, dat de naam ‘Maria’ aan de Moeder
van Jezus niet toevallig, maar door God werd gegeven. Niet
verwonderlijk is dat Kerkleraren en geleerden deze naam trachten te
verklaren en met lofprijzing te verheffen.
Feest van de Kruisverheffing – 14 september
Op 3 mei viert de Kerk het feest van de vinding van het heilig Kruis.
Oorspronkelijk werd dit feest samen met het feest van de
Kruisverheffing gevierd.
Op 14 september 320 vond Helena, de moeder van keizer Constantijn,
het kruis waaraan Jezus zou gestorven zijn in de buurt van de heilige
Grafkerk.
Dat het kruis van Jezus door Helena gevonden werd is iets heel
merkwaardig vanuit historisch standpunt. Er bestaan daarover geen
controleerbare berichten van tijdgenoten. Wat men wel zeker weet is
dat Helena naar Jeruzalem is gereisd en in Jeruzalem was in het jaar
325. Ook dat keizer Constantijn op de plaats van de vondst, vlak bij de
heilige Grafkerk, een kapel liet bouwen waar hij de reliek van het
kruis en het kruisopschrift ‘INRI‘ liet bewaren. Die kapel werd op 14
september 335 ingewijd.
Het feest van de Kruisverheffing werd ingesteld in Constantinopel,
nadat keizer Heraclius in 628 het kruis op de Perzen heroverde.
Omdat het belangrijkste moment bij het vieren van dit feest erin
bestond de relikwie van het heilig kruis te tonen, werd het feest de
'kruisverheffing' genoemd

O Naam, zo zoet in d' oren van wie Maria mint.
O Naam, zo innig dierbaar aan 't harte van haar kind.
Geef dat uw Naam, Maria, steeds in mijn ziele leev',
en stervend op mijn lippen, uw Naam, o Moeder, zweev'.
O Naam, die d 'Onbevlekte in al haar grootheid prijst.
O Naam, die op de Moeder der zeven smarten wijst.
Christen en apostel zijn.
Christenen zouden apostelen moeten zijn die de weg van de waarheid
onderstrepen volgens het evangelie en niet volgens de wereldse versie
ervan. Zij zouden het kruis moeten dragen op hun schouders en de
rozenkrans in hun hand. In hun harten zou de naam van Maria moeten
gebeiteld staan en in hun ogen zou de weerspiegeling van Christus
moeten glanzen.
Uit: Op het einde zal mijn Onbevlekt Hart triomferen
Mededelingen
*Zaterdag is de H. Mis -zoals op alle volgende zaterdagen- om
8h30 in de St. Teresia kerk te Ekeren - Bunt, gevolgd door
aanbidding tot 9.30 uur
*Zondag 15 september is de H. Mis om 10 uur
*Donderdag 19 september om 14.30 uur geeft pater Herman zijn
volgende conferentie over de Heilige Paulus. (per skype)
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