Week 4
136. De Sociëteit van Maria bestaat in
de Kerk als een apostolisch religieuze
gemeenschap. De uitdrukking
"onbekend en zelfs verborgen in deze
wereld" geeft aan hoe Maristen
apostolisch werkzaam zijn en vormt
voor hen geen beletsel om grote
dingen te doen voor God. Deze
woorden brengen Maristen ertoe
zichzelf te verplaatsen in de situatie
van de mensen tot wie zij gezonden
zijn en alles uit hun leven te
verwijderen wat de werking van de
Geest in de weg kan staan.

Jesaja 38,17-20
Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht. U hebt mij behoed voor
het zinloze graf, u hebt mijn zonden weggedaan. Nee, het dodenrijk zal
u niet loven, de dood prijst u niet, zij die in het graf zijn afgedaald
verlaten zich niet op uw trouw. Maar hij die leeft -leeft! - zal u loven,
zoals ik doe op deze dag. Ouders laten hun kinderen weten hoe trouw u
bent. De HEER is mij te hulp gekomen. Laten wij op de snaren spelen in
de tempel van de HEER, alle dagen van ons leven.
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OVERWEGINGEN VOOR ADVENT 2014
Dit zijn enkele teksten die door Maristen als inspirerende teksten
naar voren gebracht zijn, toen de Commissie voor Solidariteit hen
uitnodigde om te vertellen over hun ervaringen. De Commissie voor
Solidariteit biedt u deze teksten aan, zodat u ze in de Advent kunt
gebruiken bij gebed en meditatie.

Week 1
22. Maristen laten zich bijzonder inspireren door een
bepaalde uitdrukking die hun traditie hen aanreikt:
"verborgen en onbekend in de wereld".
Jean-Claude Colin vond in het licht van zijn geestelijke
en pastorale ervaring dat Maria's aanwezigheid in de
Kerk in deze woorden het best vervat werd.

Lucas 1,46-55
Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God,
mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen
heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam.
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem
vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en
drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers stoot hij van
hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft
overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze
voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.

Week 3

Week 2
23. Maristen leren van hem en zij leren net als hij van Maria hoe
zij het werk van de evangelieverkondiging op zodanige wijze moeten
aanpakken dat het Evangelie in al zijn kracht en klaarheid ontvangen
kan worden. Bezield van vurige apostolische ijver voor het Koninkrijk
volgen zij de Heer door zich vrij te maken van alle zelfzucht zodat het
woord van God door niets meer wordt gehinderd om gehoor te vinden
bij de mensen. Door verborgen en arm ter wereld te komen heeft Jezus
de mensen, mannen en vrouwen, tot Zijn Vader weten te trekken.

24. De geest van het 'verborgen en onbekend' brengt Maristen ertoe
een leven van eenvoud, bescheidenheid en nederigheid te omhelzen.
Niets in hun leven of gedrag, trots noch persoonlijke ambitie, mag er de
oorzaak van zijn dat mensen het heil dat hen door God wordt
aangeboden, afwijzen. Zoals Maria moeten Maristen voorkomend zijn
in de omgang met anderen, de vrijheid van anderen respecteren en
begrip opbrengen voor het standpunt van anderen. Wanneer ze
doordrongen zijn van deze geest, zullen ze ook in staat zijn aan te
voelen welke verlangens leven onder het volk van God en welke
tekenen van hoop in de wereld van vandaag aanwezig zijn.

Johannes 2,1-11
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in
Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook
Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft
uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de
moeder van Jezus tegen hem: 'Ze hebben geen
wijn meer.' 'Wat wilt u van me?' zei Jezus. 'Mijn
tijd is nog niet gekomen.' Daarop sprak zijn
moeder de bedienden aan: 'Doe maar wat hij
jullie zegt, wat het ook is.' Nu stonden daar voor het Joodse
reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van
twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden: 'Vul de vaten
met water.' Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij:
'Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.
' Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn
geworden was, proefde - hij wist niet waar die vandaan kwam,
maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het
wel- riep hij de bruidegom en zei tegen hem: 'Iedereen zet zijn
gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder
goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!' Dit heeft Jezus
in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde
zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

Romeinen 11,33-36
Hoe onuitputtelijk zijn Gods
rijkdom, wijsheid en kennis,
hoe ondoorgrondelijk zijn
oordelen en hoe
onbegrijpelijk zijn wegen.
Wie kent de gedachten van
de Heer, wie was ooit zijn
raadsman? Wie heeft hem
iets gegeven dat door hem
moest worden
terugbetaald? Alles is uit
hem ontstaan, alles is door
hem geschapen, alles heeft
in hem zijn doel. Hem komt
de eer toe tot in
eeuwigheid. Amen.

