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Kapel v/h H.Aanschijn

1°

ZO

1

12° ZONDAG NA PINKSTEREN, 2°kl, G.
10:00 uur Hoogmis

2°

ZO

8

13° ZONDAG NA PINKSTEREN, 2°kl, G.
10:00 uur Hoogmis, aansluitend kort lof

3°

ZO

15

14° ZONDAG NA PINKSTEREN, 2°kl, G.
10:00 uur Hoogmis

4°

ZO

22 15° ZONDAG NA PINKSTEREN, 2°kl, G.
10:00 uur Hoogmis

5°

ZO

29 16° ZONDAG NA PINKSTEREN, 2°kl, W.
10:00 uur Hoogmis, aansluitend kort Lof
Feest van de H. Aartsengel Michaël.

MARIA'S GEBOORTE (8 september)
De eerst-verloste
Met geestdrift viert de liturgie de geboorte van Maria en zij maakt er een der meest volkse feesten van in de Mariadevotie. Uw
geboorte, O Maagd en Moeder van God - wordt vandaag in 't officie gezongen - kondigt vreugde aan voor de ganse wereld,
want uit U is de Zon van gerechtigheid opgegaan, Christus, onze God.
De geboorte van Maria is het voorspel van de geboorte van Jezus, want juist in haar geboorte heeft het groot mysterie van de
mens geworden Zoon Gods voor de zaligmaking van de mensheid, een eerste begin van verwezenlijking gehad. Hoe zou de
geboortedag van de Moeder van de Verlosser onopgemerkt kunnen blijven voor het hart van de verlosten? De Moeder kondigt
de komst aan van de Zoon. Zij zegt dat de Zoon op komst is, dat de goddelijke beloften, die reeds sedert eeuwen werden
afgekondigd, op het punt zijn hun verwezenlijking te krijgen. De geboorte van Maria is het morgengloren van de dag onzer
verlossing. Haar verschijning doet een nieuw licht stralen over de gezamenlijke mensheid. Het is een licht van onschuld, van
genade; een vooruitgezonden straling van het groot licht dat dè wereld zal overstromen bij de verschijning van Christus, het
licht der wereld. Maria werd voor de erfzonde gevrijwaard in het vooruitzicht van de verdiensten van Christus. Zij kondigt dus
niet enkel aan, dat de verlossing nakend is. Zij draagt reeds in zich de eerste vruchten ervan; zij is de eerst-verloste door haar
goddelijke Zoon. En dank zij Maria, de heel zuivere, vol van genade, kan de allerheiligste Drievuldigheid eindelijk een blik vol
welbehagen werpen op onze zondige mensheid. Want nu ten minste bestaat er een schepsel, waarin de oneindige schoonheid
van God wordt weerspiegeld.
Na de geboorte van Jezus, is geen enkele geboorte zo belangrijk in Gods ogen en zo belangrijk voor het welzijn van de
mensheid als die van Maria. En toch blijft zij volledig in de schaduw. De H. Schrift vermeldt ons niets erover, en zoeken wij in
het evangelie de geslachtsboom van Jezus, dan vinden wij slechts die, welke op Jozef betrekking heeft. Over de stamboom van
Maria wordt niets uitdrukkelijks gezegd, afgezien van de toespeling op haar afstamming van David. De oorsprong van O. L.
Vrouw is door stilzwijgen omhuld, zoals haar hele leven in het stilzwijgen verdwijnt. Maria's geboorte spreekt ons van
deemoed. Hoe groter wij in Gods ogen willen worden, hoe meer wij ons voor de ogen der mensen moeten verbergen. Hoe
meer wij voor God willen tot stand brengen, hoe meer wij ook in stilte en verborgenheid moeten werken.
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