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ADELBERT DENAUX 

Maria leefde misschien 2000 jaar gele-
den, maar ze is van alle tijden. In al die 
eeuwen heeft ze steeds in de belang-
stelling gestaan: christenen zagen in haar 
een voorbeeld als gelovige, als biddende 
leerlinge, als maagd én als moeder. 
De vele plaatsen waar ze  verscheen 
werden drukbezochte bedevaartsoorden. 
De kerk van Ver-Assebroek is ook zo’n 
bedevaartsoord. Dit jaar is het name-
lijk 300 jaar geleden dat een miraculeus 
beeld van Maria daar is terechtgekomen. 
2020 is dus het jubileumjaar en dat zal 
gevierd worden met tal van initiatieven, 
als het coronavirus dat toelaat.

Er is me voor het jubileum gevraagd een bezinning te houden 
over de betekenis van Maria voor de christen vandaag. Ik 
heb dit gedaan in het besef dat onze blik op Maria verandert 
met onze leeftijd en het verlopen van de tijd. Vandaag zien 
we slechts een klein deel van het hele plaatje. We kunnen 
onze blik verruimen door na te gaan hoe eerdere generaties 
naar Maria keken, pas wanneer we dat doen, hebben we een 
evenwichtige, ‘katholieke’ kijk op Maria.

Ik schreef in 2006 mee met het oecumenische dialoog orgaan 
van de Rooms-Katholieke Kerk en de anglicaanse wereld-
wijde gemeenschap (ARCIC) toen het Maria, genade en hoop 
in Christus schreef. Paragraaf 30 vat de resultaten van onze 
gezamenlijke lezing van de Schrift samen. Die samenvatting 
somt ook een aantal kenmerken op van Maria die zeer actu-
eel zijn voor de christen vandaag:
 
 

WAT BETEKENT MARIA 
VOOR ONS VANDAAG?
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• Maria is een ‘joodse vrouw van nederige afkomst’. Als we 
teruggaan naar de historische figuur van Maria, dan zien 
we dat Maria thuishoort in een bepaalde tijd, een bepaald 
volk, een bepaalde cultuur en een bepaalde godsdienst. Ze 
was een jonge joodse vrouw, geen adelijk figuur of koningin, 
zoals wij haar in de litanie van de H. Maagd Maria noemen. 
Als eenvoudige vrouw maakte ze deel uit van de nederige 
armen van het volk, de anawim. Ze noemt zichtzelf daarom 
‘een vernederde dienares’ (Lc 1,48).

• ‘Deze dochter van Israël leefde in hoop op gerechtigheid 
voor de armen.’ Ook dat is een allusie aan haar Magnificat 
(Lc 1,51-53). Maria treedt hier naar voor als een sterke 
vrouw want ze is kritisch voor het onrecht van haar tijd. 
Machtige heersers treden het recht van de armen met de 
voeten. Ze weet echter dat God aan de kant van de arme 
en vernederde mensen staat, en dat Hij ooit een radicale 
ommekeer zal teweegbrengen in deze onrechtvaardige 
wereld. Ook daarin is ze een bron van inspiratie voor elke 
christen die droomt van een rechtvaardigere wereld en zich 
ervoor inzet.

• ‘God heeft [haar] begenadigd en uitverkoren om de 
maagd-moeder te worden van Zijn Zoon door de over-
schaduwing van de Heilige Geest.’ Deze zin verwijst naar 
Lc 1,26-38 waarin de engel Gabriël de geboorte van Chris-
tus aankondigt. Maria had inderdaad de bijzondere roeping 
om moeder te worden van de Messias, de Zoon van God. 
Ze herinnert ons er zo aan dat elke mens van godswege 
een roeping heeft en dat iedereen een werk te doen heeft, 
dat niemand anders kan doen. Hoe antwoorden wij op die 
roeping?

• ‘We dienen haar te prijzen als de “dienares van de Heer” 
die haar onvoorwaardelijke instemming gaf met de vervul-
ling van Gods heilsplan.’ Toen de engel haar verscheen 
en zei dat ze moeder zou worden door een bijzondere tus-
senkomst van Gods Geest, zei ze: ‘Mij geschiede naar Uw 
woord’ (Lc 1,38). Ook al begreep ze niet hoe God Zijn plan 
zou realiseren, toch vertrouwde ze op Zijn woord. Dat geloof 
te midden van twijfel is een voorbeeld voor ons want ook 
wij begrijpen niet altijd wat er met ons en onze omgeving 
gebeurt. Toch mogen we er altijd op vertrouwen dat God 
ons leidt doorheen de duisternis van ons bestaan, daarin 
gaat Maria ons voor.

• Maria was moeder van een opgroeiend kind dat zijn eigen 
weg ging, zoals is te zien in het verhaal van Jezus die ach-
terblijft in de tempel (Lc 1,41-52l). Ze nam haar tijd om 
inzicht te krijgen en overwoog de gebeurtenissen in haar 
hart (Lc 2,19.51). Veel ouders kunnen zich daarin herken-
nen. Je probeert je kind zo goed mogelijk op te voeden, 
maar uiteindelijk gaat het toch zijn eigen weg. Hoe reageer 
je daarop? Doe je zoals Maria? Ze verstond niet meteen 
alles, maar ze groeide in gelovig inzicht in zichzelf en haar 
kind. Dat kunnen ouders vandaag ook nog van Maria leren.

• Maria is ‘als de vluchteling die asiel zocht in een vreemd 
land’ want Maria en Jozef moesten vluchten naar Egypte 

omdat Herodes hun kind wil doden (Mt 2,13). Nog altijd 
zijn er mensen op de vlucht voor moorddadige heersers. 
Veel moeders en vaders vluchten met hun kinderen voor 
honger, geweld en tirannieke heersers. Zij begrijpen best 
wat Maria en Jozef bezielde toen ze vluchteling waren in 
Egypte. Solidariteit met de vluchtelingen is solidair zijn met 
Maria.

• Maria wordt ‘de moeder doorboord door het onschuldig 
lijden van haar eigen kind’ genoemd (Cf. Lc 2,35). Maria 
is de mater dolorosa die moet meemaken hoe haar zoon 
wordt verworpen en gedood! Ze staat symbool voor alle 
moeders die wenen om wat hun kinderen is aangedaan. 
Maria, wier ziel werd doorboord, is solidair met de vele 
‘dwaze moeders’ (een groepering van Argentijnse moeders 
wiens kinderen onder de militaire junta verdwenen zijn, 
nvdr.) van vroeger en nu, die treuren om het onschuldig 
lijden van hun kind. 

• Maria is ‘de vrouw aan wie Jezus zijn vrienden toever-
trouwde’. Jezus vertrouwt Zijn leerlingen toe aan de zorgen 
van Zijn moeder wanneer hij zegt: ‘zie daar uw moeder’ 
(Joh 19,26-27). Maria wordt zo de moeder van de kerk en 
van alle gelovigen. Daarom storten zoveel christenen hun 
hart bij haar uit, zoals kleine kinderen bij hun moeder.

Achteraan in de kerk van Ver-Assebroek ligt een boek waar 
pelgrims hun intenties kunnen neerschrijven. Het is merk-
waardig dat mensen van ver en dichtbij hun vragen over alle 
mogelijke noden komen neerpennen. Sommigen komen 
Maria bedanken. Sommigen zeggen eenvoudig: “O.L.Vrouw. 
Dank U wel! Ik kom even om U te groeten en even bij U 
te zijn”. Maria heeft zonder twijfel ook vandaag haar bete-
kenis.

Naar aanleiding van 
het jubileumjaar 
werd een nieuw 
logo ontworpen dat 
het mirakel van het 
Mariabeeld weer-
geeft: het beeld, dat 
moedwillig vanop 
een schip in zee 
werd gegooid, ging 
even onder, maar 
kwam al snel weer 
bovendrijven. 
Hoe onverwacht 
toepasselijk is dat 
op wat we vandaag 

ervaren: we moeten veel overboord gooien en al onze 
plannen vallen in het water, maar een kracht in ons 
geeft het vertrouwen dat we alles te boven komen!
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