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Broeders en zusters,
Aan het einde van het feest van Maria Hemelvaart plaatsen we het beeld van
Maria terug op zijn gewone plaats in de kathedraal. Even heeft Maria vooraan gestaan.
Ze heeft alle bloemen, kaarsen en liederen in ontvangst genomen. Nu gaat ze weer
naar haar vertrouwde plaats, in een zijkapel van de kathedraal. Een plaats die beter
past bij haar persoon en haar rol, dan deze plaats vooraan. Laat mij daar even bij stilstaan.

Om te beginnen heeft Maria nooit het centrum van de aandacht willen vullen.
De plaats van Maria in het Evangelie is bescheidener dan wat de volksvroomheid en
de kunst soms van haar gemaakt hebben. Vanaf het allereerste begin waren de ogen
van Maria gericht op degene die zij zou ontvangen en ter wereld brengen: Gods mensgeworden Woord. Toen Jezus aan zijn openbaar optreden begon, deed zij niet alsof zij
Hem al langer en beter kende dan de leerlingen. Neen: ze trok met de leerlingen mee,
omdat ook zij wilde zien wat Jezus deed en hoe Hij het deed. Ook zij had nog alles
van Hem te leren. Van dichtbij wilde zij meemaken hoe Hij zijn lijden droeg en hoe
Hij stierf aan het kruis. Ze was erbij, maar op een discrete afstand. De afstand van de
verwondering en van het meeleven. Maria gaat straks weer opzij, omdat het centrum
niet haar plaats is. Kijk niet naar mij, zegt Maria. Kijk liever, samen met mij, naar
Hem om wie het echt te doen is: Jezus onze Heer.

Het beeld van Maria gaat naar de zijkapel waar zij het hele jaar door wordt vereerd, waar mensen tot haar komen bidden en een kaars ontsteken. Mensen lopen met
hun echte vragen of nood niet te koop. Wie echt met iets zit wat knaagt of pijn doet,

blijft daarmee liever in de schaduw. Veel lawaai en vertoon is zelden een teken van
echtheid. In het Vlaams spreken we van ‘krokodillentranen’: veel water en lawaai,
maar weinig verdriet. Als het beeld van Maria aan de zijkant staat, is het om mensen
toe te laten met hun echte vragen of hun echt verdriet tot bij haar te komen. Echt gebed
vraagt geen praal, het vraagt geborgenheid en vertrouwen.

Na elke viering, hoe

plechtig of mooi ook, zit iedereen van ons nog met een rest van zorg of nood. Die rest
vraagt geen feestelijke stemming of plechtige liturgische dienst. Met die rest kunnen
we bij Maria terecht, in een stil moment, wanneer vooraan niemand aan het altaar of
aan de micro staat. Na deze viering zegt Maria tot ons: ‘Kom maar af met uw rest, ik
sta weer op de plek waar wij eens rustig met elkaar kunnen spreken’.

Tenslotte, Maria gaat weer naar de zijkapel waar zij staat als “patroonheilige”
of “patrones” van de stad, van de kathedraal en van het bisdom.

Als een moeder

waakt Maria over wie haar zijn toevertrouwd. Aan het einde van het feest van Maria
Tenhemelopneming bidden we op een bijzondere manier voor het bisdom Antwerpen.
Dit jaar viert ons bisdom de vijftigste verjaardag van zijn heroprichting in 1962. Binnen twee maanden, van 12 tot 21 oktober, zullen we de slotviering meemaken van ons
driejarig jubileumprogramma “Kerk onder stroom. (4) 50 jaar bisdom Antwerpen”.
De kathedraal zal het hart van deze slotviering zijn. Bij die gelegenheid zullen we een
visietekst uitgeven, met pastorale opdrachten voor de komende jaren. Het is vandaag
niet gemakkelijk om een levendige kerkgemeenschap te vormen. De twee laatste weken was de Kerk in de media opnieuw het voorwerp van negatieve aandacht en discussie. Met waarheid en rechtvaardigheid wordt niet steeds nauwgezet omgegaan. Het kan
een gevoel van moedeloosheid meebrengen. Toch blijven we vertrouwen in het woord
dat Maria zegde tot de dienaren te Kana: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”. Als kerkgemeenschap willen we ons blijven afstemmen op het Woord en het voorbeeld van Jezus. Hij is het licht op onze weg. Hij is onze herder. Zoals Maria willen we in zijn
buurt blijven, ons door Hem laten leiden, en waar nodig door Hem ook laten corrigeren. Ons gebed voor het bisdom Antwerpen en al zijn medewerkers vertrouwen we
vandaag toe aan de voorspraak van Maria.
Amen.
+ Johan Bonny
Bisschop van Antwerpen

