
8  September: Die Fees van die Geboorte van die Theotokos  
 

Afgesien van die siklus van feeste en Sondae wat regstreeks te make het met die 
gebeure in die lewe van Jesus, is daar ook 'n siklus feeste vir die Heiliges. Die 
Kerkjaar begin op 1 September en die fees van die geboorte van die Moeder van 
God is die eerste groot fees van die jaar. 
 
Wat volg, is grootliks ontleen aan "Die Jaar van Genade", van "'n Monnink van die 
Oosterse Kerk", en "Christus onder julle, die hoop van die Heerlikheid", van die 
Aartspriester vader Sergius Heitz. 
 
Die Apolitikion vir vandag, lui soos volg: U geboorte, o Theotokos, het vreugde aan 

die hele wêreld openbaar, want uit u het die Son van Geregtigheid, Christus ons 

God, opgekom. Hy het die vloek losgemaak en die seën gegee. En ná hy die dood 

beeindig het, het Hy ons die ewige lewe gegee.  
 
Die vier van die Geboorte van die Moeder van God is dus eintlik 'n fees van die 
Here. In die Protevangelion van Jakobus (Pseudo-Jakobus 4:1-2) word vertel dat 
Joachim en Anna, die ouers van Maria, lank kinderloos was. Hulle het baie swaar 
gekry as gevolg daarvan totdat, as gevolg van hul gebede, 'n engel aan Anna in die 
tuin verskyn het en ook aan Joachim wat in die woestyn was, waar hy gevas en 
gebid het. en aan hulle sê dat hulle 'n geseënde nakomeling sal hê. Die tradisie oor 
Joachim en Anna is eintlik maar onseker, maar, soos verskeie ander verhale wat ook 
in die Bybel te vind is, soos die verhaal van Jona en die vis, is die absolute historiese 
werkliheid van die verhale nie waarom dit gaan nie, maar gaan dit om wat hierdie 
verhale vir ons leer. So word dit dan gestel dat die feit dat God in die Maagd Maria 
die menslike natuur aangeneem het, gesien moet word as 'n wonder van genade, 
want die menslike natuur het deur die sonde onvrugbaar geword, en alleen deur die 
ingryping van God, wat dit tot stand bring, kan die menslike natuur God tog ontvang. 
So lui die vers wat gisteraand by Vespers gesing is soos volg:  
 
"Vandag is die voorspel van vreugde vir die hele wêreld.  



Vandag het die winde as boodskappers van heil gewaai.  

Die onvrugbaarheid van ons natuur is opgehef.  

Want die onvrugbare word as moeder bewys  

van haar wat maagd gebly het ná die geboorte van haar Skepper,  

sy uit wie Hy wat van nature God is,  

wat vreemd aan Hom was, sy eie maak  

en in die vlees verlossing bewerk vir hulle wat afgedwaal het,  

Christus die mensliewende en Verlosser van ons siele."  

 

Die verhaal van Anna en Joachim is dan die verhaal van die menslike natuur wat 
onvrugbaar is. Met gebed en die verlange daarna om geestelik vrugbaar te word, 
begin God Sy verlossingswerk in ons doen en begin Hy ons langsamerhand 
voorberei vir Sy koms in ons lewens. So was dit vir Israel, so was dit vir Joachim en 
Anna, wat ook simbole van Israel en die ganse mensdom is; en so is dit ook vir  
elkeen  van  ons  persoonlik.  Ons  word    langsamerhand voorberei om God in ons 
lewens te ontvang. 
 
Voortdurend is in die Ortodokse Liturgiese gesange, vergelykings tussen Maria en 
Israel, Maria en Jerusalem, Maria en Sion. Gedurende Vespers gisteraand is 
verskeie lesings uit die Ou Testament gedoen. Eerstens was daar die lesing uit 
Genesis waar die beskrywing gegee word van Jakob se nag by Lus. Terwyl hy 
geslaap het met sy kop op  'n kussing van klippe, het hy gedroom en 'n leer gesien 
wat van die aarde af reik tot aan die hemel. en hy die engele gesien wat daarlangs 
opklim en neerdaal; en God self het verskyn en hom belowe dat Hy hom en sy 
nageslag sal seën. Jakob het toe die klip waarop hy geslaap het met olie geseën en 
die plek Bet-el genoem, Huis van God. Maria, wie se moederskap die menslike 
voorwaarde was wat nodig was vir die Vleeswording, is, in haarself, 'n leer tussen 
hemel en aarde.  As die pleegmoeder van die aangenome broers en susters van 
haar Seun, sê sy vir ons wat God vir Jakob gesê het: "Ek is met jou, en Ek sal jou 
bewaar op al jou weë, waar jy ook al gaan.". Sy wat God in haar binneste gedra het, 
is waarlik daardie plek; Bet- el; Huis van God, waarvan Jabob gesê het: “Hoe 



vreeslik is hierdie plek! Dit is niks anders as ‘n huis van God nie, en dit is die poort 
van die hemel.” 
 
Die tweede lesing vir Vespers is uit Esegiël 43:27-44:4, en wat op die maagdelikheid 
en moederskap van Maria van toepassing gemaak word:  "hierdie poort sal 
toegesluit bly, dit sal nie oopgemaak word nie, en niemand sal daardeur ingaan nie, 
omdat die Here, die God van Israel, daardeur sal ingaan; en dit sal gesluit bly." 
Die derde lesing vir Vespers is uit Spreuke 9:1-11, waar goddelike Wysheid 
verpersoonlik voorgehou word:  "Die Wysheid het vir haar ‘n huis gebou, en sewe 
pilare as stutte daargestel. ...... Sy het haar dienaars uitgestuur, terwyl sy met ‘n 
verhewe afkondiging die uitnodiging rig". So word Maria, in die ooste sowel as die 
weste, dan gesien in verband met goddelike Wysheid. Sy is die huis gebou deur 
Wysheid; sy is, in die hoogste mate, een van die diensmaagde wat deur Wysheid na 
die mensdom gestuur word; sy is ná Christus die hoogste openbaring van Wysheid. 

 

So vier ons dan vandag die geboorte van die Moeder van God, heel aan die begin 
van die kerkjaar. Met haar geboorte kom 'n era tot 'n einde; die era van verwagting 
en verlange na die koms van die Messias. God het al van Abraham af Sy volk Israel 
gekies en begin voorberei vir vir  sy taak om verlossing vir die hele wêreld te bring, 
want uit Israel sou God mens word. In Maria vind die volk Israel sy vervolmaking, 
want in haar is die plan van God nou gebring tot die punt waar God mens kan word. 
Watter wonderlike voorreg is dit nie vir Maria om so 'n enorme rol te speel in die 
verlossing van die mensdom nie! Saam met haar niggie Elizabeth, en saam met al 
die geslagte die afgelope 2000 jaar, en saam met al die geslagte wat nog moet kom, 
sê ook ons dan vandag: "Geseënd is u onder die vroue, en geseënd is die vrug van 
u skoot."  

 

 

 Vr. Zacharias 


