
Maria Onbevlekte Ontvangenis  
 
Voormalige patroonheilige  
van het huidige geloofscentrum Engelbert Wijhe-Boerhaar 
(zie H. Engelbert) 
 
Hoogfeest op 8 december  
 
Negen maanden vóór het feest van Maria Geboorte (8 september) vieren we het hoogfeest van haar 
onbevlekte ontvangenis, waarop we gedenken hoe de vrouw, die bestemd was om de moeder te 
worden van Jezus, Messias en Gods Zoon, vanaf haar eerste levensbegin door Gods genade hierop 
was voorbereid. Boven alle mensen uitverkoren om een uitzonderlijke plaats in Gods heilsplan in te 
nemen, was zij door de Vader vervuld met geestelijke zegening in Christus: zij moest heilig en 
vlekkeloos zijn voor zijn aangezicht. In haar is bij voorbaat de vloek weggenomen die sinds de eerste 
zonde op de mensen rustte; omwille van haar Zoon, de overwinnaar van zonde en dood, was zij geen 
ogenblik  in de macht van het kwaad. Zo is de moeder van Jezus het beeld van de kerk, waarvoor de 
Heer zich heeft overgeleverd om haar tot zich te voeren ‘als ee schone bruid, zonder vlek of rimpel of 
fout, heilig en onbesmet.’(Ef. 26,27) 
 Uit het getijdenboek, blz. 1506 
 
Meer info: http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID680716.html 
 
Hymne : God wil een tempel bouwen 
 Uit het getijdenboek : hymne van het morgengebed, blz. 1508 
 

God wil een tempel bouwen  
om ons nabij te zijn 
en boven alle vrouwen 
zal zij gezegend zijn 
die Hij zich heeft verkoren:  
Maria is haar naam, 
een roos die zonder doornen 
 in bloei zal komen staan. 
 
Die bloem gaat zich ontvouwen, 
het zonlicht wekt haar zacht,  
verwacht in stil vertrouwen 
het wijken van de nacht: 
zo heeft zij willen wachten,  
de hoop in zich gevoed;  
zo schijnt na vele nachten  
ons levenslicht voorgoed. 
 
Zijn warmte zal verlichten  
de armen van het land  
op aarde vrede stichten:  
kom reik elkaar de hand.  
God zal zijn tempel bouwen:  
een wereldwijd tehuis; 
mensen die Hem vertrouwen  
worden er kind aan huis. 
 

http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID680716.html


 
De jaarlijkse kringloop ontvouwt het geheim van onze verlossing door Christus. Daarbij komt ook 
Maria telkens in de aandacht van de Kerk naar voren, want zij is ten nauwste met het heilswerk van 
Christus verbonden. Zij heeft Hem niet alleen ter wereld gebracht, maar zij heeft vooral de roepstem 
van God gehoord en gevolgd. Daarom zegt Jezus tot de vrouw die Maria als zijn moeder zalig prijst: 
Ja, zalig, die het woord van God aanhoren en er naar leven.’(Lc. 11, 28) Zo is Maria in gelovige 
gehoorzaamheid Zijn en onze moeder geworden. 
De oudste Mariafeesten ontstonden daarom als feesten van de Heer. 
 
De grootheid van Maria wordt in vele feesten tot uitdrukking gebracht. 
 
 1 januari Moederschap van Maria 
 2 februari opdracht van de Heer in de tempel – Maria Lichtmis 
11 februari Heilige Maagd Maria van Lourdes 
25 maart Aankondiging van de Heer – Maria Boodschap 
31 mei  Maria visitatie – Maria bezoekt Elisabeth 
15 augustus Maria ten Hemelopneming – Maria Hemelvaart 
 8 september Maria Geboorte 
12 september Maria’s Naam 
 7 oktober Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans 
 8 december Hoogfeest van de Onbevlekte ontvangenis van de Maagd Maria 
 
Elke zaterdag  is op een bijzondere manier aan Maria toegewijd. 
De maand mei is van oudsher een Mariamaand en oktober is rozenkransmaand.  
 
Lofzang van Maria 
 

V: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser, 

A: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd, 
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 

V: Wonderbaar is het wat Hij mij deed, 
de Machtige, groot is Zijn Naam! 

A. Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen 
voor ieder die Hem erkent. 

V: Hij doet zich gelden met krachtige arm, 
vermetelen drijft hij uiteen, 

A: machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, 
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien; 

V: Behoeftigen schenkt Hij overvloed, 
maar rijken gaan heen met lege handen. 

A: Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan, 
Zijn milde erbarming indachtig; 

V: zoals Hij de vaderen heeft beloofd, 
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. 

A: Eer aan de Vader en de Zoon 
 en de Heilige Geest. 
V: Zoals het was in het begin en nu altijd 
 En in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 


