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Zondag, 19 december 2021 

 

Zusters en broeders, 

Maria gaat alleen op reis. Het is een lange tocht door de bergen, maar de auteur beschrijft deze 

meerdaagse reis niet. Alles is gericht op de bestemming, op het huis van Zacharias. Zodra Maria 

aankomt, begroet ze Elisabeth, de vrouw van Zacharias. Wanneer Elisabeth de groet van Maria 

hoort, gebeuren er twee dingen: Het kind dat ze draagt, springt op in haar schoot en zijzelf 

wordt vervuld met de heilige Geest.  

Elisabeth en Maria zijn twee vrouwen in verwachting, de een zes maanden, de ander pril. Beide 

vrouwen kijken uit naar de geboorte van hun kind. Ze zullen alles doen om die komst voor te 

bereiden, materieel en geestelijk. Het mysterie van menswording, zo gewoon en tevens zo bij-

zonder, goddelijk zelfs. 

De livestream van de Woord en Communieviering uit de Maria Magdalenakerk begint 

op zondag om 10.00 uur. U kunt de viering ook volgen op de tv via HalloGilzeRijen. 

 

Eerste lezing: Hebreeën 10, 5-10 

Broeders en zusters, als Christus in de wereld komt, zegt Hij tot de Vader: “Slachtoffers en 

gaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt mij een lichaam bereid. Brandoffers en zoenoffers 

konden U niet behagen.”  
 

Toen zei ik: “Hier ben ik.”  
 

Zoals er in de boekrol over mij geschreven staat: ‘Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.’ 

Eerst zegt Hij dus: ”Slachtoffers en gaven, brandoffers en zoenoffers hebt Gij niet gewild, die 

konden u niet behagen hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden.”  

En dan zegt Hij: “Hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen.”  

Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden. Door die wil zijn wij geheiligd, eens 

en voor altijd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus. 

Voor God is niets onmogelijk 
Voor ons mensen is het moeilijk te erkennen 

dat er dingen buiten ons bereik kunnen liggen. 

Wij zijn niet altijd in staat het goede te doen 

of we gaan vaak voorbij aan de noden van anderen. 

We zijn niet altijd als een licht in deze wereld? 
 

Het is goed om eerlijk naar onszelf te kijken, 

naar onze mogelijkheden en onze beperkingen. 

Het is goed om ons vervolgens open te stellen voor God, 

Voor zijn milde blik, zijn geduld met ons, 

zijn liefde voor ons. 

Zijn aandacht en ontferming te vragen. 

We buigen ons hoofd voor Gods genadige aanwezigheid, 

voor al die keren dat wij geen brengers van vrede waren. 

te: Moeder en kind 

 

Eén op de vijf zwangere vrouwen in de Gazastrook is 

ondervoed en meer dan één op de drie moeders lijdt 
aan bloedarmoede en heeft aanvullende voeding no-

dig.  

Een medisch team van Caritas Jeruzalem wil in de 

Gazastrook deze vrouwen prenatale zorg bieden, maar 
ook 1400 kinderen tot 5 jaar met een medisch team 

behandelen.  

En ouders wordt geleerd hoe ze thuis hun zieke kin-
deren het best kunnen verzorgen. Met uw bijdrage 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Evangelie: Lucas 1, 39-45. 

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis 

van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong 

het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep met luide stem: 

“Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik 

het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra ik uw groet hoorde, 

sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal 

komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.” 

 

Geef ons uw zegen 

Er zal een man van vrede komen, die ons tegemoet zal komen  

en zal vragen om God onder ogen te komen 

Hij zal ons vragen te reageren: ‘Hier ben ik Heer.’ 

Dan doet hij een aanbod:  

om te durven dromen van een toekomst in het Licht, 

ook als wij het moeilijk hebben, als we worstelen in het duister.  

Om ook dan te durven vragen, vol vertrouwen:  

Geef me uw zegen, Heer. 

Gebed 

 

Vier kaarsen verspreiden hun licht in de duisternis, 

Wij willen open zijn voor tekens van hoop. 

God, help ons U te ontmoeten,  

zoals Elisabeth en Maria U hebben ontmoet. 

Zet ons in beweging U te ontmoeten in een stal, 

in de mensen op straat en in ons hart. 

Dat bidden wij U door Jezus Christus,  

die met U en de heilige Geest leeft en liefheeft  

tot in eeuwigheid.  

Amen. 

 

 

Moeder en kind 

Moeder, bescherm uw kind 

tegen kwade invloed en gevaar. 

Met uw mantel, met uw leven, 

bescherm mij. 

 

Graaf uit die kleine wijnstok  

en breng de stek naar nieuwe grond,  

waar ruimte is, aarde losgemaakt, vruchtbaar. 

 

Leg uw hand op uw beschermeling. 

Want wat je aandacht geeft,  

groeit en richt zich op naar de hemel. 

Vruchtbaarheid wordt zichtbaar: 

nieuwe wortels, nieuwe ranken. 

 

Bescherm dan uw volk, Moeder,  

en bescherm uw kerk,  

het kind dat u in mij ter wereld brengt.  

 
Rob van Uden, gebed bij psalm 80 

Op dit schilderij van Bradi Barth ontmoet de oude, 
maar zwangere, Elisabeth haar jongere nicht, 
eveneens zwanger. De ongeboren kinderen, Jo-

hannes de Doper en Jezus, zijn duidelijk zichtbaar. 
De aanstaande moeders zijn zwanger in een tijd 
persoonlijke en maatschappelijke tegenslagen, 
maar ze dragen een grote belofte met zich mee. 


