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Maria, wie ben je?
De man die Jezus doopte
Een tuin voor Maria
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Zoals ook wij vergeven

‘D

Voor iemand die me door zijn wangedrag of spottende praatjes het bloed onder de nagels vandaan
haalt? Met zijn oproep doet de paus niet meer of
minder dan de woorden van onze Heer zelf te
herhalen. Jezus droeg de leerlingen op om hun
vijanden lief te hebben. Hij hield hun voor dat ze
niet alleen moesten bidden voor hun broeders en
zusters – met andere woorden: wie hun dierbaar
was – maar ook voor wie hen slecht behandelde.

at vergeef ik hem nooit!’
Zo klonk mijn reactie toen ik hoorde dat een goede vriend roddels had
verspreid over mij. Mijn woorden waren nog niet
koud of ik besefte hoe lachwekkend ze klonken.
Wrok koesteren, daar wordt niemand gelukkig
van. Anderzijds weten we allemaal hoe moeilijk
het is om iemand te vergeven. Ik ontmoette ooit
een echtpaar dat al jaren in onmin leefde met de
overburen. Het conflict sleepte al zolang aan dat
niemand zich nog de oorzaak wist te herinneren.
Beide koppels waren overtuigde kerkgangers,
maar in de zondagmis gunden ze elkaar geen
blik. Nochtans baden ze alle vier ijverig een onzevader mee: ‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook
wij vergeven aan onze schuldenaren.’

Het gebed kan ons helpen om die radicale liefdesboodschap uit het Evangelie in praktijk te brengen. ‘Bidden’, zegt paus Franciscus, ‘helpt ons om
de anderen te beminnen, ondanks hun vergissingen en hun zonden. Vergeet niet: een persoon is
altijd belangrijker dan zijn of haar daden. Laten
we voor onze dierbaren bidden, maar ook voor
wie we niet kennen. Laten we zelfs bidden voor
onze vijanden. Het gebed maakt ons klaar voor
mateloze liefde.’

Ik herken mezelf in het verhaal van die mokkende
buren, en jij ongetwijfeld ook. ‘Vergeef ons onze
schulden’ klinkt ons als muziek in de oren, maar
het vervolg van die bede blijft vaak dode letter.
God schenkt vergiffenis aan wie berouw toont,
maar we volgen niet altijd zijn voorbeeld. Zélf
vergeven is immers een pak moeilijker. Die ‘schuldenaren’ uit het Onzevader – mensen die ons op
de een of andere manier gekwetst hebben – houden we het liefst op afstand.

Verderop in dit nummer suggereert pater Frans
Fabry om ons ‘pakje’ achter te laten bij Maria.
De meimaand is de tijd bij uitstek om Jezus’ moeder toe te vertrouwen wat er in ons hart omgaat.
Een pakje vol vreugde, maar ook zorgen en verdriet. Als je bidt, zij het thuis bij een Mariabeeld
of in een kapel te lande, denk dan ook eens aan
de schuldenaren uit het Onzevader.

Tijdens een audiëntie riep de paus onlangs op
om te bidden voor onze vijanden. Dat klinkt als
een provocatie. Een kaarsje branden en een gebed
prevelen voor een ziek familielid: akkoord. Maar
bidden voor iemand die me de duvel aandoet?
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Maria, wie ben je?
Maria krijgt een voorname plaats in het geloofsleven van velen. Dat inspireerde
monseigneur Koen Vanhoutte, hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant en
Mechelen, tot het schrijven van een boek. In ‘Maria, wie ben je?’ schetst hij in verschillende
etappes een spiritueel portret van de moeder van God. In deze bijdrage krijg je alvast
een voorsmaakje.

I

neemt het op voor de families van het echtpaar.
Het zou zonde zijn als het feest voortijdig afgesloten zou moeten worden. Ze spreekt voor hen ten
beste bij haar Zoon.
Hier leren we haar bijzonder goed kennen. De
noden van mensen gaan haar ter harte. Ze is er
niet onverschillig bij. Ze signaleert die nood aan
Jezus. Enkele korte woorden volstaan. Ze zegt
niet wat ze van Hem verwacht. Ze dicteert niet
wat Hem te doen staat. Ze schrijft Hem niet
voor hoe Hij het probleem moet aanpakken.

n het evangelie volgens Johannes verricht
Jezus zijn eerste teken in Kana in Galilea. Hij
is er met zijn leerlingen aanwezig op een huwelijksfeest. Ook zijn moeder is er uitgenodigd.
We leren er haar kennen als een fijngevoelige
vrouw met een opmerkzame geest. Maria deelt
in de vreugde maar ziet dat de organisatoren van
het feest in de problemen komen. Het feest dreigt
vroegtijdig te moeten eindigen omdat de wijnvoorraad opraakt. Maria neemt initiatief en deelt
Jezus mee: ‘Ze zitten zonder wijn’ (Joh 2, 3). Ze

De bruiloft in Kana. Statie van de rozenkransweg in Heede (Nedersaksen, Duitsland)
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Haar voorspraak gebeurt in groot vertrouwen.
Ze laat het aan Jezus over om een uitkomst te
vinden bij die netelige situatie. Maria komt voor
mensen op en pleit voor hen bij Jezus. Maar het
is een pleidooi van weinig woorden. Vertrouwen
heeft slechts weinig woorden nodig. Ze moedigt
de dienaren uit om in dit Jezusvertrouwen mee
te gaan: ‘Wat Hij u ook beveelt, doe het maar’
(Joh 2, 5). Waar zo’n vertrouwen is, zal niets
ontbreken. Het feest groeit zelfs naar een hoogtepunt.

Maria daagt ons uit om ons te laten raken door
wat anderen meemaken aan vreugde en pijn.
Ze leert ons echt mee te voelen, mee te leven
met wat anderen doormaken. Ze hoopt dat de
ijswand rond ons hart smelt. Zo kunnen leed en
blijdschap van anderen ons hart binnenkomen.
Het zou jammer zijn als het bij dit compassievol
meevoelen zou blijven. Naast een affectieve
pool heeft dienstbaarheid ook een effectieve
pool. Uit het echte meeleven groeit daadwerkelijke inzet om de nood van anderen te lenigen.
Wie Maria volgt, heeft het hart op de goede
plaats maar weet ook de handen uit de mouwen
te steken. Zo iemand doet kleine dingen met
een groot hart.

HANDEN UIT DE MOUWEN

Maria’s dienstbaarheid beperkt zich niet tot
woorden. Ze weet de handen uit de mouwen
te steken. In de zorg voor haar gezin en in het
bezoek aan haar zwangere familielid komt dit
tot uiting. Maria verneemt dat haar oudere verwante al zes maanden in verwachting is. Korte
tijd nadien vertrekt ze met spoed naar het huis
van Elisabet. Ze blijft er drie maanden (cf. Lc 1,
39-45.56) om haar hoogzwangere verwante bij te
staan. Maria ontdekt er dat dienstbaarheid niet
enkel bestaat in het helpen van iemand in nood.
Ze maakt mee dat haar bereidwilligheid om wat
bij te springen haar ook veel te bieden heeft. De
twee verwanten beleven er een intense en blije
ontmoeting. Verlicht door de Geest verwoordt
Elisabet het prille geheim dat Maria draagt. De
hele scène vertelt niet hoe een reddende engel een
behoeftige komt helpen. Maria en Elisabet dienen elkaar in groot respect voor wat God in het
leven van de ander heeft bewerkt.
Onze bewondering is groot voor de fijngevoelige
liefde van Maria, zo vol aandacht voor de nood
van anderen die ze bij Jezus brengt. We bidden
dat ze onze zorgen met haar Zoon wil delen. Ondertussen hebben we wel door dat Maria niet zozeer bewonderaars zoekt, maar mensen die haar
trachten na te volgen. Wie goed luistert, hoort
haar vragen: ‘Zou jij ook niet wat meer oog en
hart kunnen hebben voor je medemensen?’

ZOALS MARIA ONS VOORDEED

Dienstbaarheid is niet enkel in meeleven en
dienstwerk te vinden. Maria toont ons ook hoe
ons gebed een dienst aan de wereld kan worden.
In ons smeekgebed dragen we de wereld in ons
hart. We hebben het er niet enkel over onze persoonlijke of familiale problemen. We noemen er
de noden van velen die afzien in een wereld getekend door geweld en grove ongelijkheid.
We doen het best zoals Maria het ons voordeed.
We leggen het aan God voor. Ook al verlangt ons
hart dat Hij het zus of zo oplost, we leren van
Maria de uitkomst van ons gebed uit handen te
geven. We willen niet beslissen en beschikken in
Gods plaats. We leren onze neiging te temperen
om God te dicteren wat Hem te doen staat. We
oefenen het smeekgebed in overgave. We laten het
aan God over wat Hij met ons vragen aanvangt.
Makkelijk is dit niet. We houden graag de controle. Maar Hij alleen is God, wij niet.
Het is sterker dan onszelf om de vragen van velen
voor Hem uit te schreeuwen. We hopen dat Hij
die aan de knopjes zit, de juiste knopjes kiest.
Maar zit Hij wel aan de knopjes zoals wij het
denken? En als Hij niet zomaar tussenkomt in de
gang van de wereld, wat kan Hij dan wel? In een
doolhof van vragen toont Maria de enige uitweg.
We erkennen best dat God voor ons een groot
mysterie blijft dat we niet doorgronden. Toch
vertrouwen we erop dat zijn mysterie mensvriendelijk is, ook al verstaan we Hem lang niet altijd
in zijn omgang met mens en wereld.

MEER DAN COMPASSIE

We zijn soms hard in ons oordeel over mensen
in miserie. We denken dat ze het zelf hebben gezocht en nu maar de gevolgen van hun verkeerde
keuzes moeten dragen. Dikwijls blijven we onverschillig. Onze huid is een harnas geworden. De
ellende waarin anderen vertoeven, raakt ons niet.
We vinden het onze zaak niet. We hebben onze
eigen zorgen en kunnen ons toch niet alle miserie
aantrekken.

monseigneur Koen Vanhoutte
Maria, wie ben je? (52 blz.)
is een uitgave van Halewijn.
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Wees gegroet …
in Scherpenheuvel
www.scherpenheuvel.be

’T IS MEI!
Voor de liefhebbers van Maria is de meimaand
de tijd bij uitstek om hun genegenheid voor
haar te tonen. We gaan op weg naar een aan
Maria gewijde bedevaartplaats of naar een kapelletje in de buurt. De handen worden uit de
mouwen gestoken om deze grote en kleinere
plaatsen waar Maria thuis is te versieren met
slingers, bloemen en kaarsen. Zulke plaatsen
trekken grotere en kleinere groepen mensen,
maar allen zijn het liefhebbers. Daarom is de
meimaand zo’n ‘blije’ maand. Liefhebbers zijn
mensen met een groot hart en dat zie je aan de
gezichten!

te glimlachen van geluk. Ook de hemel doet mee,
want dit jaar valt Pinksteren in mei. De gave van
de Geest aan de apostelen veranderde hun droeve
hart en sombere verhalen in vurige liefde en tongen van alle talen.
Daar begint de Kerk, toen en nu. Als de Geest
binnenwaait en ons hart in vuur en vlam zet om
de Blijde Boodschap te horen, te zien, te voelen
als het nieuwe leven zonder einde. Maria heeft
diezelfde Geest ontvangen bij het nieuwe begin
dat God ons gaf. Daarmee hebben we alle ingrediënten om ook van deze mei een blije mei te maken. Iedereen doet mee in de hemel en op aarde.
Is dat niet sterker dan corona?

De lente doet ook mee en siert met fris groen en
bonte bloemen, bomen en tuinen. En als het zalige lentezonnetje door de wolken breekt, lijkt alles
Maria, middelares en koningin | mei - juni 2021

Luc Van Hilst, pastoor
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STUDENTEN OP BEDEVAART

naar hun intenties kwamen het goed neerleggen
van het academiejaar en het verdwijnen van corona naar voren, maar ook: ‘Dat we Gods weg mogen ontdekken.’ Voor dat laatste werden ze alvast
op ‘weg’ gezet door hun bedevaart.

Op zondag 21 maart kwam een Leuvense studentenvereniging op bedevaart. Ze waren ’s morgens
om 8 uur vertrokken in de Dijlestad en waren
om 17 uur in de basiliek voor de viering van de
eucharistie en de zegening van hun vlag. Vragend

BIDDEN VIA ECLIPS TV

en we zijn dankbaar dat we daarin verbindend,
biddend mogen zijn. We dragen dit alles graag
tot bij Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel en
geloven dat zij ons hoort en dichter bij haar Zoon
brengt.
Intenties kunnen worden aangevraagd via mail,
pastoor@scherpenheuvel.be, of telefonisch op
het nummer 013 35 65 61 (tussen 9.30 en 11 uur).
We danken de medewerkers van Eclips TV voor
de fijne samenwerking en voor de kans die ze met
dit initiatief geven om in gebed met elkaar en met
Maria verbonden te zijn.

Nog tot eind juni wordt iedere dag om 9 uur het
bidden van de rozenkrans vanuit de basiliek uitgezonden op Eclips TV. Het vraagt nogal wat tijd
en energie om dit iedere dag weer klaar te krijgen,
maar dat hebben we er graag voor over, gezien
de vele dankbare reacties die we ontvangen. Dit
eenvoudige en dus krachtige gebed verbindt ons
in deze tijd van beperking, angst, eenzaamheid
en verwachting. Aan de telefoon ontvangen we
iedere dag intenties waaruit de hartenklop van
mensen voor mensen blijkt.
Er is veel verbondenheid, religiositeit in deze tijd
21
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EN HET ONTHAALCENTRUM?

woord om in deze coronatijd vrijwilligers in te
schakelen.
Het onthaalcentrum zal dus nog een tijd dicht
blijven, tot we meer duidelijkheid en zekerheid
krijgen dat we onze activiteiten veilig voor iedereen weer kunnen opnemen. Dat wil natuurlijk
niet zeggen dat we stilzitten! We bereiden ons
voor op de heropening en zullen een en ander
moeten aanpassen, maar alles staat in dienst van
de bedevaarders, die welkom zijn bij Maria in de
basiliek en in haar onthaalcentrum!

Sinds de uitbraak van corona vorig jaar is het
onthaalcentrum De Pelgrim gesloten. Dat kon
niet anders. Toen de horeca weer eventjes open
mocht, hebben we besloten om het onthaalcentrum dicht te laten. Er waren geen bedevaartgroepen die kwamen overnachten, er waren geen
groepen om te onthalen en de horeca had het al
moeilijk genoeg, zodat we hun geen klanten wilden afsnoepen. Het ziet ernaar uit dat er opnieuw
geen voetbedevaarten zullen komen en ook geen
(of weinig) groepen. Bovendien is het niet verant-

HET BEDEVAARTSOORD NODIGT UIT

Voorlopig zal de eucharistie vanuit de basiliek nog dagelijks op het internet worden aangeboden.
De uitzending is te volgen vanaf 10 uur via de website scherpenheuvel.be.
In de basiliek en de Mariahal wordt de eucharistie gevierd conform de veiligheidsvoorschriften.
Maria, middelares en koningin | mei - juni 2021
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We bidden voo
DE HELPER WIJST DE WEG

De levende aanwezigheid van de Heilige Geest
in onszelf en in onze wereld is niet zomaar een
verhaaltje. De apostel Paulus schreef immers dat
Gods liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest, die aan ons werd geschonken (Rom 5,
5). Jezus vergelijkt de Geest met de wind, die
waait waar hij wil: ‘Gij hoort wel zijn gesuis,
maar weet niet waar hij vandaan komt en waar
hij heen gaat; zo is het met ieder die geboren is uit
de Geest’ (Joh 3, 8).
Om Pinksteren ten volle te beleven, moeten we
bereid zijn om nieuwe mensen te worden. Of, in
de woorden van Jezus aan Nicodemus: ‘opnieuw
geboren te worden’ (Joh 3, 5). We worden dan
zoals Jezus’ leerlingen, toen die samen met Maria bijeen waren in Jeruzalem om te bidden en
ze plots werden vervuld van de Heilige Geest.
Ze kregen navolging van die vele gelovigen die
sindsdien hebben vertrouwd op de werking van
de Geest.
De Helper die Jezus aan zijn volgelingen had
beloofd, heeft in onze taal verschillende namen.
Sommigen spreken over de trooster, anderen
over een metgezel en weer anderen noemen hem
de pleitbezorger. De benaming ‘helper’ drukt
nog het best uit hoe de Heilige Geest inwerkt
op ons. Als we bereid zijn Hem toe te laten in
ons hart, helpt Hij ons om nieuwe mensen te
worden. Zijn hulp brengt rijke vruchten voort:
liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid
(Gal 5, 22-23).

net als Maria, inspireren door de Heilige Geest.
Want wie zich laat leiden door Gods Geest, zal
tot de veelgeliefde kinderen van God behoren.
Laten we blijven bidden en vertrouwen op het
waaien van de Geest, zodat Hij ons helpt om
ons te richten naar ‘al wat waar is, al wat edel is,
wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient’
(Fil 4, 8).

De maagd Maria is voor ons het mooiste voorbeeld van een gelovige die de uitgestoken hand
van de Helper heeft aangenomen. ‘Maria heeft
samen met de Heilige Geest het grootste wonderwerk aller tijden voortgebracht: een Godmens’, schrijft de heilige Montfort in zijn Ware
Godsvrucht (nr. 35). Ook voor wie haar vereert,
zal ze grote dingen doen. Laten we ons daarom,
Maria, middelares en koningin | mei - juni 2021
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r en met elkaar
Voor moed en kracht – Voor schoonzoon van
zus, met spoed opgenomen wegens corona –
Voor een positieve oplossing in mijn leven – Voor
een goede verstandhouding tussen familieleden –
Voor bescherming van mijn familie tegen het coronavirus – Om iemand te mogen ontmoeten om
een goede relatie op te bouwen, met wederzijds
begrip en respect – Voor ons kleinkind van 17
maanden, opdat de behandeling tegen zijn allergie mag aanslaan – Voor een goede oplossing van
de situatie van beide zonen.

Kom, o Geest des Heren, kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.

VOOR ONZE OVERLEDENEN

Kom der armen troost, daal neer,

BERLARE, Overmere: dhr. Jozef Stuer –
BEVEREN-WAAS: dhr. Roger Van Duyse –
BIKSCHOTE: mevr. Odette GrymonponDeman – MALDEGEM: mevr. Anny Van
Reybroeck-Rammelaere, medewerkster –
MOLENSTEDE: mevr. Paula Sannen-Houtmeyers – POPERINGE: mevr. Lucienne
Vanbrabant – RENINGE: dhr. Louis Simoen –
SINT-LAMBRECHTS-HERK: dhr. Hubert
Janssens – UIKHOVEN: mevr. Maria BeckersBollen – ZELE: mevr. Josepha Neus-Van de
Moortel – ZOLDER: mevr. Lucienne Raymakers-Smeets.

kom en schenk uw gaven, Heer,
kom wees in de harten licht.

Lijst afgesloten: 29 maart 2021

GEBEDSNOVEEN
We blijven samen bidden.
Onze gemeenschappelijke gebedsnoveen begint op zaterdag
15 mei en eindigt op pinksterzondag
(23 mei). Volgende maand bidden we
samen van vrijdag 4 juni tot zaterdag
12 juni (Onbevlekt Hart van Maria).
Vergeet niet dat u ook deelt in de
eucharistieviering die dagelijks voor
alle abonnees wordt opgedragen,
ook voor de overledenen.
Bidt u met ons mee?

Laten we zonder ophouden voor en met elkaar
bidden.
pater Ghislain Kasereka, s.m.m.

INTENTIES

Voor het welzijn van mijn kleinkinderen en kinderen – Voor een oplossing in deze coronatijd,
dat de pandemie uit de wereld mag verdwijnen –
33
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88ste jaargang – mei - juni 2021
Maria, middelares en koningin is een
uitgave van de vzw Mariale Werken
Diestsevest 55, 3000 Leuven
016 30 82 12
middelares@mariaalcentrum.be
www.mariaalcentrum.be
btw BE 0416.682.009
We zijn open op werkdagen van
8 tot 12 en van 12.30 tot 16.30 u
(vrijdag tot 14.30 u)
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Verantwoordelijke uitgever:
pater Frans Fabry, directeur
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ZIN IN EEN ABONNEMENT?
Maria, middelares en koningin verschijnt
tien keer per jaar. Een jaarabonnement
kost 23 euro (in België). Tarieven voor
het buitenland: 40 euro (EU-lidstaten) of
50 euro (buiten de EU). Voor een
steunabonnement betaalt u 50 euro.
De nieuwe jaargang begint in april.
Schrijf het bedrag over op rekeningnummer BE12 0000 4099 1792
(BIC: BPOTBEB1) van
Middelares en koningin,
Diestsevest 55, 3000 Leuven.
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HORIZONTAAL

1. Een paaslekkernij voor kinderen –
2. Het tweede van de kerkelijke
getijden – 3. Heilige – Barst – Bijvoorbeeld – 4. Een lipbloemig plantengeslacht – Muziekinstrument – 5. Figuur uit de Griekse mythologie –
Verschijnsel bij verschillende ziekten –
6. Deel van landbouwwerktuig – Wilde haver – 7. Teken – Die iets te leen
geeft – 8. Priester – Damp – Voorzetsel – 9. Franse impressionist – 10. Zinrijk gezegde.

OPLOSSING NR. 256
APRIL 2021

VERTICAAL

1. Dramatische voorstelling van het lijden van Christus – 2. Havenstad in
Marokko – 3. Onbepaald hoofdtelwoord – Staartloze halfaap – Muzieknoot – 4. Japanse sterke drank –
Tweede – 5. Uitroep van Archimedes:
‘Ik heb het gevonden’ – Eén hectogram – 6. Berg in Klein-Azië – Criterium – 7. Stad in Oost-Vlaanderen –
Arabisch opperhoofd – 8. Radon –
Reukstof uit viooltjes – Rhenium –
9. Cel, gevangenis (soldatentaal) –
10. Bepaalde beweging bij het bespelen van een strijkinstrument.
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Drukwerk: Van der Poorten nv, Kessel-Lo
100% klimaatneutrale drukkerij
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