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Beste mensen, vanaf het begin  van de Adventsperiode hebben wij een woord: 

Komst. Deze tijd betekent: komst van de Heer. Maar Jezus zegt ons: “ Ziet, IK 

blijf altijd bij u, tot aan het einde der wereld.” Matteus 28, 20.  Jezus zegt nog: “ 

En aan zijn koningschap zal geen einde komen.” Lucas 1, 33. Kerstmis is 

dichtbij.   

Afgelopen zondag  ging het evangelie over een heel lang verhaal tussen Joden, 

priesters, levieten en Johannes de Doper over de komst van Jezus. Vandaag gaat 

het evangelie over de roeping van Maria. De boodschap van de engel Gabriël 

aan Maria is duidelijk over de komst van het Kind Jezus. Maria is  “bereid” om 

alles te doen zoals God heeft gezegd in het evangelie van vandaag.  

Dierbaren, het evangelie gaat ook over onze roeping. Wij zijn de mensen van: 

DRUK! Ik ben druk. Als het gaat over onze samenleving binnen onze parochie  

kunnen wij alleen nog maar naar onze agenda’s kijken. Wij zijn niet bereid zoals 

Maria. Veel dingen kunnen niet doorgaan binnen onze parochie omdat wij 

mensen van “druk”  zijn. Ik ben druk!     

Lieve mensen, vandaag  laat ik kijken  naar  persoonlijke activiteiten waar de 

plaats van God is in mijn leven. Misschien hebben wij geen plaats meer voor 

God. Alle plaats voor ons zelf. Maar  wij praten overal over kerstmis. Maria 

heeft niet naar haar agenda gekeken. Zij heeft, ja gezegd tegen de boodschap 

van de engel Gabriël. Wij kunnen ook ja, zeggen tegen onze God zoals onze 

lieve vrouw Maria. Maria is onze voorspraak in deze tijd en op deze zondag.  Nu 

zei Maria: “ Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.” En 

de engel ging van haar heen. “ Lucas 1, 38 

Maria zegt: “ Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken?” Hierop gaf de 

engel haar ten antwoord: “ De heilige Geest zal over u komen en de kracht van 

de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt 

gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.”   Het mooi! God wil graag 

wonen in onze harten  met geboorte van het kind Jezus.  

Maria heeft de boodschap gebracht naar andere mensen bijvoorbeeld naar 

Elisabeth. Laten wij ook deze boodschap brengen naar andere mensen binnen 

onze parochie, land en familie. Amen. 

Pater Alexis 
 

 


