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BRIEF VAN DE GENERAAL OVERSTE

De leden van het kapittel 2011 hebben ons op volgende wijze

gevraagd om onze missie te concretiseren:

“In beweging gebracht door het driehonderdjarig bestaan van de

Ware Godsvrucht in 2012 (…), zullen we starten met een

programma om de grondteksten van het denken van Montfort

opnieuw te ontdekken in studie en gebed, individueel en

gezamenlijk” 

(Kapitteldocument 2011, n° 2).

In 2012 hebben we voorgesteld ons te verdiepen in Maria’s geloof,

vanuit nummer 214 van de Verhandeling. Voor 2013 reiken we een

methode aan om ons de grote stap, die de Toewijding is, beter

eigen te maken aan de hand van het Mariageheim, aan de hand

van een programma voor lezing en verwerking. Enkele jaren

geleden stelde pater Gilles Dallaire iets dergelijks voor in een

uitgave van het Mariageheim (Médiaspaul,  1999). Met zijn

toestemming gaan wij uit van dat uitstekende werk en willen wij

twintig denk- en verdiepingsschema’s aanreiken voor het

Mariageheim en de weg naar de Toewijding als zodanig.

Die zien er uit als volgt:

- tien schema’s over de tekst van het Mariageheim 

(schema 1-10);

- vijf schema’s over de vijf bewegingen in de toewijding 

(11-15);
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- vier schema’s over de voorbereiding in de geest van

Montfort (16-19);

- ten slotte een laatste schema met suggesties voor de

viering van de toewijding (20).

Naast de tekst van Montfort bevat elk schema drie elementen:

- luisteren naar het Evangelie,

- luisteren naar jezelf,

- gebed.

Wij hopen dat met behulp hiervan zowel de religieuzen als de

leken-geassocieerden van de montfortaanse familie zich de

geestelijke stap van Montfort eigen kunnen maken en er dieper in

doordringen. Onze internetsite bevat het geheel van de schema’s,

met de tekst van Montfort en de verwerkingssuggesties. Tevens

zorgen we ervoor dat elke lokale gemeenschap een kopie op

papier krijgt. Wij stellen een kalender voor met blokjes verdeeld

over heel het jaar 2013.

Wij vragen: “Geef ons, Heer, dat wij de tussenkomst ervaren van haar

door wie wij de schepper van het leven ontvangen, Jezus Christus”.

Moge de Heilige Maagd via de voorgestelde methode ons leren hoe

ook wij het verblijf kunnen worden van de eeuwige en mens

geworden Wijsheid.

Santino Brembilla smm

generale overste
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VOORSTEL VOOR LEZING EN VERWERKING

periode inhoud teksten

HET MARIAGEHEIM

 3 - 16 juni 1. Een geheim

2. komen tot heiligheid

MG 1-2

MG 3-5

17 - 30 juni 3. Waarom Maria als toevlucht MG 6-23

1 - 14 juli 4. De Mariadevotie MG 24-34

15 - 28 juli 5. Waarom toewijding?

6. De kern van deze geestelijke weg: zich

de geest van afhankelijkheid eigen maken

MG 35-42

MG 43-44

29 juli - 11 aug. 7. Hoe doe je dat? MG 45-52

12 - 25 aug. 8. Maria’s werking in ons MG 53-59

26 aug. - 8

sept.

9. Uiterlijke handelingen MG 60-65*

9 - 22 sept. 10. De levensboom MG 70 - 78

DE TOEWIJDINGSACTE in vijf stappen

23 sept. - 6 okt. 11-1. Christus dankzeggen

12-2. Je ontrouw erkennen

LEW 223

LEW 223

7 - 20 okt. 13-3 Opkijken naar Maria, trouwe maagd

14-4. Hernieuwen van je doopbelofte

LEW 224

LEW 225
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21 okt. - 3 nov. 15-5. Maria kiezen als gezellin en leidster

op je weg

LEW 226-

227

VOORBEREIDING OP DE TOEWIJDING

4 - 17 nov. 16. Je kijk op de wereld

17. Je kijk op jezelf

18 nov. - 1 dec. 18. Je kijk op Maria

19. Je kijk op Christus

DE TOEWIJDING

8 december 20. Viering van de Toewijding LEW 223 -

227**

* De nummers 66 - 69 van het Mariageheim zijn feitelijk drie

gebeden, respectievelijk tot Jezus, tot de H. Geest en tot

Maria. U vindt ze in het voorstel tot lezing en verwerking.

** Deze viering staat op een afzonderlijk blad. 
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OVER HET MARIAGEHEIM

(uit de Canadese uitgave van 1999, blz. 9 - 14)

Wat behelst het Mariageheim? Het gaat om een geestelijke brief,

waarvan twee manuscripten bewaard zijn. Geschreven rond 1712

aan een vrome persoon, wellicht de directrice van een gasthuis in

Nantes. De brief geeft de indruk van een samenvatting van de

Verhandeling over de Ware Godsvrucht.

In 1868 was de eerste publicatie. De tekst werd in zo’n veertig

talen vertaald en haalde intussen meer dan 400 uitgaven. Het

meest verspreide en bekende werk van Montfort, met de Ware

Godsvrucht. Het geeft kort en goed het meest karakteristieke

aspect weer van Montforts geestelijke weg, namelijk zijn

toevlucht tot Maria en een leven in afhankelijkheid van Jezus en

Maria.

De titel ‘Mariageheim’ komt niet van Montfort zelf, maar geeft

zijn boodschap goed weer: een geheim op geloofsvlak. Het gaat

om iemand die geïnspireerd is door Gods Geest en die zich totaal

geeft aan een persoonlijke en diepe band met de Maagd Maria,

Moeder van Jezus en Moeder van de Kerk (nrs. 1-5).

In zijn lezing van de Schrift, aan de hand van talrijke getuigen

uit een lange traditie, vooral heiligen, duidt Montfort de

moederlijke rol aan van Maria (nrs. 6-20).

Die opvatting zet hij uiterst consequent door. Maria vervult voor

hem een moederlijke rol in elke christen die zich aan haar
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toevertrouwt. Die rol gaat veel verder dan ‘voorspraak’ (die terug

te vinden is in alle kerkelijke teksten): God handelt door zijn Geest

in haar en door haar (nr. 21). Want, zegt Montfort, zo past God

zich aan onze situatie aan, onze natuur, onze zwakheid, onze

behoefte aan een moeder (nr. 20).

Maria zal die functie alleen dan volledig vervullen als men zich

aan haar geeft: hoe meer men dat doet, hoe meer de Geest door

haar in ons zal handelen om ons om te vormen in Jezus Christus;

in deze omvorming komt ons doopsel helemaal tot zijn recht (nrs.

16-17).

Montfort stelt ons dus een uniek geestelijk proces voor: een daad

van volledige overgave (‘toewijding’ : cf. nr. 29) aan Jezus door

Maria’s handen, om zo te komen tot afhankelijkheid van Jezus

door zijn Moeder (nr. 44). Het eigene van dit leven is dan ook dat

heel onze ‘geestelijke activiteit’ erin bestaat Maria in ons te laten

werken en, door haar, Gods Geest, in ons te ‘laten groeien’ (nrs.

51-52).

Laten we met Montfort dit boekje openslaan: “Hier volgt een

geheim…”, zegt hij. Laten we ons hart ervoor openstellen, want

alleen met het hart (en de Geest) is het begrijpelijk.

Gilles Dallaire smm
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GEBEDEN TER INLEIDING

Veni Creator Spiritus (vertaling uit het Romeins Brevier)

Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer, 

houd Gij bij ons uw intocht, Heer;

vervul het hart dat U verbeidt

met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt

de grote Trooster in de tijd,

de bron waaruit het leven springt,

het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,

o hand die God ten zegen houdt,

o taal waarin wij God verstaan,

wij hebben onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,

geef dat ons hart van liefde brandt,

en dat ons zwakke lichaam leeft

vanuit de kracht die Gij ons geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,

geef ons de vrede weer voorgoed.

Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
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geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon

aanschouwen in de hoge troon,

o Geest van beiden uitgegaan,

wij bidden U gelovig aan.

Ave maris stella  (parafrase)

Gegroet, Maria, blinkende ster,

ook in de donkerste nacht staat gij aan de hemel,

de duisternis kan u niet overwinnen.

Toch zijt gij, zoals wij, mens en dochter van Adam en Eva.

Ook zoals wij zijt gij gered door het kruisoffer van uw Zoon.

Niets kan ons scheiden van u, mensenkind als wij

maar herboren dankzij de Heilige Geest.

Zoals wij hebt gij doodlopende wegen gekend,

hebt gij voor vragen gestaan zonder antwoord,

en lijden gekend dat duren bleef.

Lieve moeder Maria,

wees een lichtpunt als mijn bootje in stormweer terechtkomt,

wees dan nabij, ondersteun mijn geloof

en voer mij naar een helderheid en rust. Amen.
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EEN GEHEIM

(nummers 1 - 2)

1.  Jij die door je doopsel bent uitverkoren, ik deel je een geheim

mee dat de Allerhoogste mij heeft geleerd en dat ik in geen enkel

oud of recent boek heb kunnen vinden. Met behulp van de Heilige

Geest vertrouw ik het je toe onder de volgende voorwaarden:

- dat je het enkel doorgeeft aan mensen die het waard zijn door

hun gebed, hun armenzorg,  hun wegcijferen van zichzelf, hun

begaan zijn met anderen en hun vrijheid tegenover wat ‘men’

zoal denkt en doet;

 - dat je er zelf gebruik van maakt om heilig en volgroeid te

worden; want je ontdekt het pas in de mate dat je er zelf van

leeft. Blijf dus zeker niet met je armen over elkaar zitten

nietsdoen, want dan zou mijn geheim vergif voor je worden en

je ondergang betekenen;

- dat je alle dagen van je leven God dankt voor de genade dat Hij

je onverdiend zo’n geheim leert kennen.

Naarmate je gewone leven ervan doordrongen wordt, ga je ook

de waarde en de deugdelijkheid van dit geheim beseffen. Eerst

lukt dat maar half, omdat je serieus in het kwade verweven zit  en

moeilijk jezelf kunt loslaten.

2. Begrijpelijkerwijs wil je nu direct uit nieuwsgierigheid

verderlezen. Doe dat niet. Ga eerst op je knieën eerbiedig het Ave

Maris Stella en het Veni Creator bidden, om God te vragen dit
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goddelijk geheim te mogen verstaan en de smaak ervan te pak-

ken te krijgen. 

Ik heb maar weinig tijd om te schrijven en jij om te lezen; daarom

vat ik hier alles samen. 

VERWERKING

Luisteren naar het Evangelie:

“Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen

voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze

aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het

gewild” (Matteüs 11, 25-27).

Luisteren naar jezelf

Over wat voor een geheim gaat het? 

Gaat het om het verstand of om het hart?

Hoe moet je je hart op zo’n geheim voorbereiden?

Gebed

Kom, Heilige Geest,

vervul het hart van uw gelovigen,

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest, en alles wordt herschapen,

En  gij  zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
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ROEPING OM HEILIG TE WORDEN

3.  Evenbeeld van God ben je en vrijgekocht door het kostbare

bloed van Jezus Christus. God wil van je dat je heilig wordt als

Jezus in dit leven en daarna deelt in zijn heerlijkheid.

Zonder twijfel is het je roeping zo heilig te worden als God zelf.

Al je denken, spreken en doen, je lijden en al wat je meemaakt

moet daarop gericht zijn.  Anders ga je tegen God in verweer door

niet te doen waarvoor hij je geschapen heeft en je tot nu toe in

leven houdt.

Niet te geloven! Stof wordt licht, vuil wordt zuiverheid, zonde

heiligheid, schepsel Schepper en mens wordt God! Nogmaals : wat

een wonder! Natuurlijkerwijze moeilijk, zelfs onmogelijk. Alleen

God kan door zijn genade, die dan ook nog overmatig en niet

alledaags is, zoiets tot stand brengen. Bij een dergelijk

meesterwerk verbleekt zelfs de schepping van het heelal…

4.  Hoe ga je daar als christen mee om?  Hoe denk je daar te komen

waar God je roept? Iedereen kent de gebruikelijke middelen om tot

heiligheid te komen: je vindt ze aangeduid in het Evangelie,

uitgelegd door de geestelijke schrijvers en voorgeleefd door de

heiligen. Voor wie zalig en volmaakt wil worden geldt als

grondhouding : ootmoed van hart, een voortdurend gebed, een

volkomen wegcijferen van zichzelf, overgave aan de goddelijke

Voorzienigheid, een zich schikken naar Gods wil.
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5. Om hier te komen is Gods helpende genade onontbeerlijk.  En

niemand twijfelt eraan dat God die genade ook - min of meer - aan

iedereen geeft. Ik zeg wel : min of meer. Want het blijft zo dat de

oneindig goede God aan ieder voldoende genade geeft, maar in

uiteenlopende mate. Iemand die een grote genade trouw be-

antwoordt, volbrengt iets groots, met een kleinere genade iets

minder groot. Als iemand vol ingaat op de kracht van Gods genade

blijkt dat uit zijn handelen. Daaraan valt niet te tornen.

VERWERKING

Luisteren naar het Evangelie:

“Jullie Vader wil dat je veel vrucht draagt (...) 

Maar zonder mij kun je niets doen” (Joh 15, 5-8).

“Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God” (Lc 18, 27).

Luisteren naar jezelf:

Als ik mijn leven naga, welke appels hebben mij beroerd? 
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Gebed:

“Heer, u kent mij, u doorgrondt mij,

u weet het als ik zit of sta,

u doorziet van verre mijn gedachten,

ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,

met al mijn wegen bent u vertrouwd.

U was het die mij weefde in de buik van mijn moeder.

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,

zie of ik geen verkeerde weg ga,

en leid mij over de weg die eeuwig is.”

(psalm 139)
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 WAAROM MARIA ALS TOEVLUCHT

(nummers  6 - 23)

6.  Waar het eigenlijk allemaal op aan komt: hoe vind je een simpel

middel om van God de nodige genade te krijgen om heilig te

worden? En dat wil ik je juist aanreiken. Ik beweer namelijk dat je,

om Gods genade te vinden, je Maria moet vinden. 

En wel om de volgende redenen:

7.  Alleen Maria heeft genade gevonden in Gods ogen, zowel voor

zichzelf, als voor elk mens apart. Aartsvaders, profeten, alle

heiligen van het Eerste Verbond is die gunst niet ten deel gevallen. 

8. Zij heeft het levenslicht geschonken aan de Bewerker van alle

genadegaven. Vandaar dat zij Moeder van de genade wordt

genoemd.

9.  Elke volmaaktheid en elke genade komt in wezen van God de

Vader. Doordat Hij zijn Zoon aan Maria gaf, heeft Hij haar de

volheid van zijn genade gegeven. Zo kan de heilige Bernardus

zeggen, dat Gods heilsplan in en met Jezus aan Maria is

toevertrouwd.

10. God heeft haar uitgekozen om heel zijn genadenschat te

bewaren, te beheren en uit de delen. Daarom gaan al zijn gunsten
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en al zijn gaven door haar handen. En krachtens die volmacht, zegt

de heilige Bernardus,  verleent zij de genade van de eeuwige

Vader, de deugden van Jezus Christus en de gaven van de H. 

Geest aan wie zij wil, zoals zij wil, wanneer zij wil en zoveel zij wil. 

11.  Zoals in de natuurlijke orde een kind een vader en een moeder

moet hebben, zo moet in de genadeorde een echt kind van de

Kerk God als vader en Maria als moeder hebben.  Wie er dan ook

prat op gaat God als vader te hebben en absoluut geen tedere en

kinderlijke gevoelens voor Maria koestert, vergist zich schromelijk,

hij heeft enkel een kwelgeest als vader.

12.  Omdat Maria Jezus Christus, het Hoofd van de godskinderen,

heeft gevormd, is het ook haar taak de ledematen van dat Hoofd,

de ware christenen, te vormen. Ze brengt immers niet een hoofd

zonder ledematen ter wereld, evenmin als ledematen zonder

hoofd. Om lidmaat van Jezus Christus te zijn, vol genade en

waarheid, moet je dus in Maria’s schoot gevormd worden, dankzij

de volheid van Christus’ genade in haar, die ze gul laat

doorstromen naar de ware ledematen van Jezus Christus en dus

naar haar ware kinderen. 

13. De H. Geest heeft Maria tot bruid genomen en in, door en uit

haar zijn meesterwerk, Jezus Christus, het mens geworden Woord,

voort-gebracht. En Hij heeft haar nooit meer opgegeven. Zo

verwekt Hij dag na dag, mysterie vol maar werkelijk, godskinderen

in haar en door haar.
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14. Maria heeft van God een merkwaardige invloed op mensen

gekregen, waardoor ze hen kan voeden en in God laten opbloeien.

St.- Augustinus zegt zelfs dat alle godskinderen tijdens hun aardse

leven geborgen zijn in Maria’s schoot en dat ze pas het levenslicht

zien wanneer die goede moeder hen baart voor het eeuwig leven.

Welnu, zoals een kindje voor zijn groei helemaal op zijn moeder is

aangewezen voor aangepaste voeding, zo krijgen de godskinderen

al hun geestelijk krachtvoedsel van Maria.

15. God de Vader zegt tegen Maria: « Dierbare dochter, neem in

Jakob je intrek »; Jakob staat hier voor alle godskinderen. God de

Zoon zegt tegen Maria : « Lieve moeder, Israël krijg je als erfdeel »,

waarmee de godskinderen bedoeld worden. De H. Geest heeft

tegen Maria gezegd : « Plant je voort in de mensen van mijn

welbehagen ». Bij alle godskinderen komt de heilige Maagd dus

inwonen in hun diepste innerlijk. Daar laat God haar vruchtbaar zijn

en een diepgewortelde ootmoed, een vurige liefde en alle

deugden inplanten…

Maria, gietvorm van God

16. Maria wordt door St. Augustinus de levende gietvorm van God

genoemd en dat is ze ook. In haar alleen is immers de godmens

natuur-getrouw gevormd zonder dat hem maar een enkele

goddelijke trek ontbreekt. Zo kan ook in haar een mens

natuurgetrouw de godsvorm aannemen, voor zover de menselijke

natuur er, met de hulp van Jezus Christus, toe in staat is. 
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Om een natuurgetrouw beeld te maken, kan een beeldhouwer

op twee manieren te werk gaan : 1) hij kan vertrouwen op zijn

vaardigheid, zijn kracht, zijn kennis en op de kwaliteit van zijn

instrumenten om uit een weerbarstige en vormloze materie een

beeld maken; 2) hij kan ook een gietvorm gebruiken. De eerste

werkwijze is tijdrovend, moeilijk en erg riskant : één misslag va n

beitel of hamer is vaak al genoeg om het hele werk te verknoeien.

De tweede vraagt weinig tijd, is gemakkelijk en soepel, gaat

zonder veel moeite en kosten, tenminste als de vorm in orde is en

helemaal lijkt op het beoogde beeld; de gebruikte materie moet

natuurlijk wel soepel genoeg zijn en geen weerstand bieden. 

17. Maria is de kostbare gietvorm van God, vervaardigd door de H.

Geest, om - zonder dat de goddelijkheid ophoudt te bestaan - een

Godmens te vormen en - dankzij de genade - een godmens. Geen

enkele goddelijke trek ontbreekt aan die gietvorm. Wie erin

geworpen wordt en zich zo laat bewerken, krijgt er alle trekken

van Jezus Christus, waarlijk God. En dit gaat soepel, helemaal

aangepast aan de menselijke zwakheid, zonder  vrees te misluk-

ken of vergeefse inspanningen te doen. Je hoeft ook niet bang te

zijn dat er iets misloopt, want nooit heeft de duivel  vat gehad op

Maria en dat zal ook nooit lukken, heilig en onbevlekt als zij is,

zonder de minste zweem van zondesmet. 

18. Dierbare, wat een verschil tussen het beeld van Jezus Christus

door mensenhand gehouwen, steunend op eigen vakbekwaam-

heid en behendigheid en dat andere, gevormd met goed geknede,
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vloeibare en gesmolten materie in de gietvorm die Maria is; die

laatste rekent  niet op eigen kunnen, maar laat zich doen door de

H. Geest. Hoeveel onvolmaaktheden, fouten, duistere plekken,

illusies en andere menselijke zwakheden tref je aan in het ene

beeld,  en hoe zuiver, vergoddelijkt en Christus vormig is het

andere!

Maria, Gods paradijs

19. Nu niet en nooit zal er een schepsel zijn waarin God groter en

glorievoller aanwezig is dan in de begenadigde Maria. In haar is Hij

uitdrukkelijker aanwezig dan in de heiligen, meer dan in de

cherubijnen of de meest verheven serafijnen, of waar ook in het

paradijs…

Maria is Gods paradijs, de onbeschrijfelijke wereld waarin Gods

Zoon is binnengetreden om er wonderwerken te verrichten, om er

over te waken en er zich thuis te voelen. God heeft een wereld

geschapen voor de mens onderweg : dat is de wereld waarin wij

leven. Hij heeft er ook een geschapen voor de heiligen : dat is het

paradijs. Maar een andere heeft God voor zichzelf gebouwd en die

noemde Hij ‘Maria’.  Dat is een wereld waarvan haast geen

sterveling hier beneden iets af weet, onbegrijpelijk zelfs voor

heiligen en engelen hoog in de hemel. Zij staan in bewondering

voor God die zo verheven is en zover van hen afstaat, zo

afgezonderd en verborgen in ‘zijn’ wereld’, namelijk in ‘zijn’ Maria.

Dag en nacht roepen zij : « Heilig, heilig, heilig! »
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20. Onnoemelijk gelukkig is de mens aan wie de H. Geest dit

‘Mariageheim’ openbaart. Het geeft hem toegang tot deze

gesloten tuin en deze verzegelde bron, om er het levend

genadewater te putten en met volle teugen te drinken! In dat

liefelijke schepsel treft hij enkel God aan, niet het geschapene: God

die, ondanks zijn oneindige verhevenheid,  zich mateloos minzaam

en inschikkelijk toont voor onze zwakheid. 

Omdat God overal is, is Hij ook overal te vinden, zelfs in de

onderwereld. Maar nergens is Hij de mensen meer nabij en komt

Hij hun zwakheid meer tegemoet dan in Maria. Daarom is Hij in

haar onder ons gekomen. Elders is Hij overal het Brood van de

sterken en de engelen; maar in Maria is Hij het Brood van de

kinderen.

21.  Laat je dus niet,  zoals sommige betweters, op het idee

brengen  dat Maria, terwijl zij toch  een schepsel is, de eenwording

met de Schepper in de weg zou staan. Het is niet Maria meer, in

haar leeft enkel nog Jezus Christus, alleen nog God. Haar

omvorming in God gaat onvoorstelbaar veel dieper dan die van St.-

Paulus en andere heiligen.

God heeft Maria speciaal voor zichzelf  geschapen. Verre van

iemand aan haar persoon te binden, stuwt Maria een mens naar

God toe. En hoe meer die zich met haar verenigt, des te intiemer

komt hij met God in contact. Maria is de wonderlijke ‘echo’ van

God. Als je ‘Maria’ roept, hoor je ‘God’ weerkaatsen. Als je, zoals

Elisabeth, haar zalig prijst, hoor je Maria God verheerlijken. Hadden

de betweters, die tot in hun gebedsleven zo erbarmelijk door de
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kwelgeest misleid zijn, Maria maar ontmoet, en door haar Jezus,

en door Jezus God, dan zouden ze niet in zo’n verraderlijke vallen

getrapt zijn. Als je eenmaal Maria hebt gevonden, en door haar

Jezus, en door Jezus God de Vader, dan heb je volgens de heiligen

alle goeds gevonden. Wie ‘alle goeds’ zegt, sluit niets uit: je krijgt

overvloedige genade en vriendschap van God, complete

bescherming tegen Gods vijanden, de kracht van de waarheid

tegen alle leugen, de mogelijkheid om al wat het heil in de weg

staat te overwinnen, innerlijke vrede en blijheid bij alle bittere

pillen van het leven.

22. Daarom moet je nog niet denken, dat iemand die door een

ware godsvrucht Maria vindt, gevrijwaard is van kruis en lijden. Hij

krijgt integendeel meer dan wie ook kruisen te verduren. Omdat zij

de moeder van de levenden is, vertrouwt zij aan elk van haar

kinderen  stukjes van de Levensboom toe die  het kruis van Jezus

is. Maar zij doet dat naar ieders draagkracht en zorgt bovendien

voor voldoende genade om het geduldig en zelfs blijmoedig te

dragen. Als zij met zorg die kruisen aan haar geliefden toebedeelt, 

dan krijgen die eerder een aangename dan een bittere smaak: het

zijn als het ware gekonfijte kruisen. En al proeven zij ook een

tijdlang het  bittere van de kelk - die je nu eenmaal drinken moet

om vriend van God te zijn - dan vormt de troost en de vreugde die

Maria als lieve moeder op het doorstane leed laat volgen, voor hen

een enorme steun om zelfs nog zwaardere en pijnlijker kruisen te

dragen.
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23. Om in overvloed genade te vinden, komt het er dus op aan de

van God vervulde Maria te vinden. Natuurlijk, God is soeverein en

kan onafhankelijk en rechtstreeks verlenen wat Hij gewoonlijk

slechts door Maria geeft. En wie zou durven ontkennen dat Hij dat

soms ook doet?! Maar, zoals de heilige Thomas het uitdrukt, de

goddelijke Wijsheid heeft nu eenmaal een heilsorde ingesteld

waarin God zich gewoonlijk aan mensen meedeelt namelijk door

middel van Maria. Om Hem te benaderen en ons met Hem te

verenigen, moeten wij het middel gebruiken waarvan Hij zich zelf

bediende toen  Hij door de menswording onder ons kwam en ons

met genade overstelpte. En dat middel is een ware godsvrucht tot

de heilige Maagd.

VERWERKING

deze fundamentele tekst kun je je op twee manieren eigen maken:

door een detailanalyse ofwel door een synthese

I  – een detailanalyse

In de verschillende nummers een of meer van de volgende

elementen vinden:

– een bijbeltekst (geciteerd of impliciet),

– het gezag van een heilige,

– een persoon van de Heilige Drie-eenheid,

– een titel van Maria,

– een vergelijking, een symbool.
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Leesoefening:

In elk nummer een of twee sleutelwoorden onderstrepen.

II  –  een korte synthese: 

1. steunend op de Schrift, zoals ze door de traditie verstaan

wordt

2. beweert Montfort dat Maria een werkelijke rol speelt bij de

chistenen; 

3. die rol is hen omvormen in Jezus;

4. die rol is zo door God gewild;

5. die rol hangt samen met haar goddelijk moederschap: als

Moeder van Jezus is zij van de kerk;

6. hoe is dat mogelijk? Omdat Maria totaal is omgevormd in God

en het dus God is die in haar en door haar handelt.

7. waarom wil God door middel van Maria te werk gaan? Omdat

aldus zijn goddelijk handelen beter aangepast is aan onze

aard, aan onze zwakheid;

8. onder welke voorwaarde handelt God door Maria? Onder

voorwaarde dat je je afhankelijk van haar opstelt;

9. hoe meer je je afhankelijk maakt van Maria, des te meer

handelt de Geest door haar in jou;

10. daarom stelt Montfort een « toewijding » voor aan Jezus door

middel van Maria, als het meest efficiënte middel om de Geest

in jou te laten werken.
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Oefening:

Zoek de plaats waar elk van deze stellingen te vinden is.

Luisteren naar het Evangelie:

‘Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder… Toen Jezus zijn

moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie Hij veel hield, zei

Hij tegen zijn moeder : “Dat is uw zoon”, en daarna tegen de

leerling : “Dat is je moeder”. Vanaf dat moment nam die leerling

haar bij zich in huis.’ (Joh 19, 26-27).

Luisteren naar jezelf :

Wie is Maria voor mij?

Hoe kijk ik tegen haar aan?

Wil ik haar, zoals Johannes, bij mij in huis nemen?

Gebed:

Gegroet, Koningin van de hemel! 

Gegroet, Koningin van de engelen! 

Gegroet, vruchtbare stam! 

Gegroet, Poort van de hemel! 

Door u is het licht over de wereld opgegaan.

Verheug u, glorierijke Maagd, schoon onder alle vrouwen!

Gegroet, stralende schittering: 

bid Christus voor ons. 
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MARIADEVOTIE

(nummers 24-34)

Verschillende devoties 

24.  Er bestaan verschillende ware devoties tot de allerheiligste

Maagd. Hier ga ik het niet heb-en over de onechte devoties.

25.   De eerste devotievorm bestaat erin dat je de verplichtingen

van het christelijk leven nakomt : je vermijdt de doodzonde, je laat

je meer door liefde leiden dan door vrees, je bidt af en toe tot de

heilige Maagd en je vereert haar als Moeder Gods, zonder evenwel

een bijzondere godsvrucht tot haar te beoefenen.

26. Met een tweede vorm koester je diepere gevoelens voor de

Heilige Maagd, zoals hoogachting, liefde, vertrouwen en verering.

Je sluit je aan bij gebedsgroepen, bidt het rozenhoedje of de hele

rozenkrans, je versiert beelden en altaren van Maria, je spreekt

over haar en wordt lid van mariale verenigingen. Hiermee blijf je

ver van de zonde en daarom is deze verering ook goed, heilig en

lovenswaardig. Niet zo voortreffelijk echter als de derde vorm die

ik aanduid; de andere weken je niet even efficiënt los van het

geschapene, onthechten je minder van jezelf en verenigen je dan

ook minder met Jezus Christus…

27. De derde devotievorm is heel weinig bekend en beoefend.
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Deze ga ik je nu uitleggen. 

De toewijding aan Jezus door middel van Maria

28.  Hij bestaat erin je geheel en al, als slaaf, aan Maria weg te

schenken en door middel van haar aan Jezus; en vervolgens je hele

handel en wandel te verrichten met Maria, in Maria, door Maria en

voor Maria. Ik verklaar mij nader.

29.  Je moet een geschikte dag uitkiezen om je weg te schenken, je

toe te wijden en op te offeren. Dat doe je in alle vrijheid, uit liefde,

zonder de minste dwang, helemaal en zonder enig voorbehoud,

met lichaam en ziel. Je doet afstand van al je aardse goederen

zoals huis, gezin, inkomen. Ook van innerlijke rijkdom  zoals

verdienste, genade, deugd en genoeg-doening.

Merk wel dat je met deze devotie alles weggeeft aan Jezus door

Maria: het dierbaarste van jezelf. Geen enkele kloosterorde vraagt

om zover te gaan, namelijk afstand te doen van het recht te

beschikken over jezelf, over de waarde van je gebed, je offer zin, 

je zelfonthechting en je verdiensten. Dit laat je dus volledig over

aan de allerheiligste Maagd. Je stelt haar alles ter beschikking om

het enkel aan te wenden voor Gods heilswerk, waarin juist zij een

volledig doorzicht heeft.

30.  Je laat Maria dus beschikken over heel de verdienstelijkheid va

n je handelen. Ook al gaat het niet om een gelofte, toch ben je na

het afgeven ervan niet meer meester over het goede dat je
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verricht. Om iemand te troosten of te bevrijden kan de

allerheiligste Maagd de positieve gevolgen van dat goede nu eens

gebruiken voor een jou onbekende overledene, dan weer voor een

zondig mens om hem tot inkeer te brengen. 

31. Met deze devotie geef je dus al je verdiensten de Heilige Maagd

in handen met de bedoeling dat zij ze beheert, vermeerdert en

veredelt. Met genade doe je trouwens niet wat je wilt: je kunt ze

niet op eigen houtje anderen, levend of dood, ten goede laten

komen.

Daarom vertrouw je de positieve invloed van je leven toe aan

Maria; zij kan hem naar believen gebruiken. En als je dan op deze

manier aan haar bent toegewijd en een levende of overledene

graag zou willen helpen, dan moet je dat bescheiden aan haar

voorleggen en instemmen met wat zij buiten je weten om

daarover beslist.  Je kunt er immers vast van op aan dat door

dezelfde hand die God gebruikt voor het uitdelen van zijn

goedheid, ook al jouw verdienstelijkheid ten goede zal komen van

zijn grotere luister.

32.  Het komt er dus op neer dat je jezelf aan Maria wegschenkt als

‘slaaf’. Je moet je daarbij realiseren dat er drie soorten ‘slavernij’

bestaan. 

Vooreerst heb je de slavernij ‘van nature’ door het feit zelf dat je

schepsel bent. Op die manier zijn alle mensen wie ze ook zijn Gods

‘slaven’.

Vervolgens is er een slavernij ‘uit dwang’: duivels en verdoemden
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zijn op die wijze ‘slaven’ van God, waar ze  niet onderuit kunnen.

Dan heb je nog de slavernij ‘uit liefde en vrije wil’. Daardoor wijden

wij ons door middel van Maria aan God toe. Voor een schepsel is

dat de meest volmaakte manier om zich helemaal aan zijn

Schepper te geven.

33. Het is wel belangrijk dat je een duidelijk onderscheid maakt

tussen een bediende en een slaaf. Een bediende heeft recht op

loon voor zijn werk, bij een slaaf is hiervan geen sprake. Een

bediende is vrij om zijn werkgever ontslag aan te bieden; hij is hoe

dan ook tijdelijk in dienst. Een slaaf heeft dat recht niet; hij is

rechtens op leven en dood afhankelijk van zijn meester. Een

bedienden-contract houdt geen recht op  leven en dood in,

slavernij biedt de mogelijkheid tot doden zonder gerechtelijke

vervolging. Slavernij uit dwang brengt uiteraard de meest

uitgesproken afhankelijkheid met zich mee; zó afhankelijk van een

ander kan niemand zijn, behalve van zijn Schepper. Vandaar dat

zo’n vorm van lijfeigenschap bij christenen niet voorkomt;

hoogstens bij goddelozen.

34. Overgelukkig is de vrije mens die door zijn doopsel de

verslavende tirannie  van de duivel heeft afgeschud door zich als

liefdeslaaf aan Jezus toe te wijden doormiddel van Maria.
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VERWERKING

Luisteren naar het Evangelie:

‘Als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je

bezit en geef de opbrengst aan de armen… Kom daarna terug en

volg mij’(Mt 19, 21).

‘Ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn

leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden.

Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het

leven bij inschiet?’ (Mc 8, 35-36).

Luisteren naar mezelf:

Kan ik in mezelf ontdekken: waarvan ikmoeilijk afstand wil doen…

wat mij tegenhoudt me over te geven?

Gebed:

Kan ik ‘ja’ zeggen zoals jij, Maria,

totaal openheid en totaal genade, bron van vrede?

Kan ik ‘ja’ zeggen zoals jij, Maria,

gezegende Moeder van de Heer?

Als alles donkere nacht lijkt,

doe jij de dag aanbreken.

Het leven danst weer van liefde.
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WAAROM TOEWIJDING?

(nummers  35-42)

35. Ik zou veel geestelijk licht nodig hebben om de hoge waarde

van die praktijk uitputtend te beschrijven. Ik beperk mij tot het

volgende:

Wie zich op die manier door de handen van Maria aan Jezus

wegschenkt, volgt daarmee het voorbeeld van God de Vader, want

Hij heeft ons zijn Zoon alleen maar gegeven door middel van

Maria. Zo heeft Hij ons ook zijn genadegaven door haar

geschonken. Door de toewijding doet Hij tevens als God de Zoon,

die enkel door Maria tot ons is gekomen. Met zijn voorbeeld

nodigt Hij ons uit om op dezelfde wijze naar Hem toe te komen,

namelijk door Maria. Tenslotte respecteert Hij de handelwijze van

de Heilige Geest, die ons zijn genadegaven slechts door Maria

meedeelt. Hoort het niet, zegt de H. Bernardus, dat de genade tot

haar oorsprong terugkeert langs hetzelfde kanaal waardoor ze

naar ons is gekomen?

36. Door Maria naar Jezus gaan is waarlijk eer betuigen aan Jezus

Christus. Wij geven dan immers te kennen dat we zondaars zijn en

niet waardig om zijn verheven Majesteit rechtstreeks en op eigen

kracht te benaderen. Wij betuigen zo tevens dat wij bij Hem – onze

Middelaar –zijn heilige Moeder Maria nodig hebben als

voorspreekster en middelares. We keren ons tot Hem als onze

middelaar en onze broeder, en tegelijkertijd nemen we tegenover
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Hem een ootmoedige houding aan als onze God en rechter. Met

zo’n houding van nederigheid verover je altijd Gods hart...

37. Als je je op deze wijze door Maria aan Jezus toewijdt, leg je het

goede dat je doet in haar handen. Realiseer je wel dat er aan dat

goede altijd iets onvolmaakts kleeft, waarmee je niet echt kunt

verschijnen voor God, voor wie zelfs de sterren niet zuiver zijn.

Vraag daarom je goede Moeder en Meesteres die onvolmaakte

gave te aanvaarden en er iets moois van te maken dat God

waardig is. Wat wij uit onszelf aan waardevols kunnen opbrengen, 

betekent in de ogen van de huisvader,  die we in God kunnen zien,

niet meer dan een wormstekige appel waarmee een arme boer de

pacht aan zijn koning zou willen betalen. Maar stel dat de arme

drommel bij de koningin in de gunst zou staan. Zou hij niet op het

idee komen, dat zij, uit sympathie voor hem en uit respect voor de

koning, de aangestoken plekken uit de appel kon wegsnijden en

hem met een bloemetje op een gouden schaal kon leggen? En zou

de koning dan anders kunnen dan die appel blij aannemen van de

koningin die de boer genegen is? Daarom, zegt de H. Bernardus,

wil je God iets aanbieden en niet de kans lopen afgewezen te

worden, geef het dan Maria in handen.

38. Wat zijn wij zelf toch tot weinig in staat! Leg het door deze

devotie toch in Maria’s handen! Omdat je je zoveel als maar

mogelijk is te harer ere aan haar wegschenkt, zal zij je vrijgevigheid

oneindig overtreffen. ‘Voor een boon geeft zij een kroon.’ Zij

versiert je met al haar waardigheid. Wat je haar geeft, legt ze op
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de gouden schaal van haar liefde. Zoals Rebecca met Jakob deed,

bekleedt ze je met de mooie gewaden van haar oudste en enige

Zoon Jezus Christus, dat wil zeggen met zijn volle waardigheid die

haar ter beschikking staat. En wanneer je je ter ere van haar van

alles hebt ontdaan, ga je voortaan als haar knecht en slaaf dubbel

gekleed, namelijk met de ‘gewaden, sieraden, reukwerken,

v e r d i e n s t e n  e n  d e u g d e n  v a n  J e z u s  e n  M a r i a ’ . 

Als hij alles heeft afge-legd en trouw in die houding volhardt, mag

een slaaf van Jezus en Maria zich met beide ‘gewaden’ bekleden.

39. Door je zo aan de heilige Maagd te geven, beoefen je in de

hoogste graad de liefde tot je medemens. Want door je vrijwillig

aan haar gevangen te geven, geef je haar ook het allerbeste van

jezelf. En zij mag ermee doen wat ze wil, voor levenden en doden.

40. Met deze devotie geef je heel je menselijke waarde bij Maria in

verzekerde bewaring. Je zegt als het ware : ‘Lieve meesteres, hier

is het goede dat ik heb kunnen doen met de hulp van uw beminde

Zoon. Zelf kan ik het moeilijk bewaren vanwege mijn zwakheid en

onevenwichtigheid, met ook nog al die slinkse machten dag en

nacht om mij heen. Ik zie sterke ceders van de Libanon elke dag

neervallen in de modder en trotse hoogvliegers zoals adelaars

veranderen in nachtvogels! Links en rechts zie ik heel wat goede

mensen ten onder gaan. Houd mij daarom vast, zeer machtige

vorstin, dat ik niet val; bewaar alles wat ik u heb toevertrouwd, dat

het me niet ontstolen wordt. Omdat ik goed weet wie gij zijt,

verlaat ik me helemaal op u. Gij zijt zowel God als de mensen
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trouw en zult niets verloren laten gaan van wat ik u toevertrouw.

Gij zijt zo machtig dat niets u kan schaden of niemand u kan

bestelen».

‘Als je haar volgt, dwaal je niet af; als je tot haar bidt, hoef je niet te

wanhopen; als je met je gedachten bij haar bent, zit je goed; als zij je

draagt, val je niet; als zij je beschermt, hoef je niet bang te zijn; heb

je haar als begeleidster, dan word je niet moe; als zij je terzijde staat,

komt ten slotte alles goed.” [...] ‘Zij zorgt dat haar Zoon je goed

gezind blijft; zij zorgt dat de kwelgeest je geen schade berokkent; zij

zorgt ervoor dat al het goede in jou behouden blijft.’ Dit zijn

woorden van de H. Bernardus, die goed verwoordt wat ik wil

zeggen. Het feit alleen al dat deze devotie een trefzeker middel is

om ons te verzekeren van Gods genadigheid, zou ons ervoor in

vuur en vlam moeten zetten.

41. Deze devotie brengt een mens werkelijk tot de vrijheid van de

kinderen Gods. Je hebt jezelf uit liefde voor Maria vrijwillig tot

slaaf gemaakt, daarom maakt deze lieve meesteres op haar beurt

je hart open en blij en ga je met reuzenschreden voort op Gods

weg. Tegenzin, droefgeestigheid en angstvalligheid neemt zij weg.

Onze Lieve Heer heeft deze devotie bekend gemaakt aan zuster

Agnès de Langeac, gestorven als een heilige, als een afdoend

middel tegen haar toestand van angst en radeloosheid : ‘Word

slavin van mijn Moeder en ga een kettinkje dragen’. Dat deed ze en

meteen waren haar kwellingen over.

34 het Mariageheim - 2013



42. Om de wettigheid van deze devotie aan te tonen zou ik

moeten verwijzen naar pauselijke documenten en bisschoppelijke

aanbevelingsbrieven, naar geestelijke verenigingen die deze

devotie in ere houden, naar meerdere heiligen en belangrijke

personen die ze beoefend hebben. Maar hier ga ik zwijgend aan

voorbij…

VERWERKING

Luisteren naar het Evangelie:

‘Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan

gehoorzaam’ (Lc 2, 51).

Luisteren naar jezelf:

Hoe kunnen mijn diepste levensverlangens aan hun trekken

komen door afhankelijk te zijn van Jezus door Maria?

Gebed:

Onder uw bescherming zoeken wij onze toevlucht,

heilige Moeder van God.

Sla ons bidden niet af als we in nood zitten,

maar bevrijd ons altijd van elk gevaar,

roemvolle en gezegende Maagd.
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(Deze tekst is het oudst bekende gebed tot  Maria (circa 250). De

titel ‘Godsmoeder’ - Theotokos- wordt vaak gebruikt door

Montfort.)
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DE KERN VAN DEZE GEESTELIJKE WEG

ZICH DE GEEST VAN AFHANKELIJKHEID EIGEN MAKEN

(nummers 43-44)

43. Ik heb al gezegd dat deze devotie bestaat in het verrichten van

al je handelingen met, in, door en voor Maria.

44.  Het volstaat niet dat je je één keer als slaaf aan Maria hebt

gegeven. Ook niet als je dat maandelijks of wekelijks herhaalt. Zo’n

devotie zou te vluchtig zijn en je niet op het niveau van

volmaaktheid brengen waartoe je in staat bent. Het is namelijk

geen kunst je in te schrijven in een vereniging en te kiezen voor

een vorm van godsvrucht waarbij je dagelijks wat voorgeschreven

gebeden prevelt. De knoop is je de geest eigen te maken van die

devotie en stap voor stap innerlijk afhankelijk en slaaf te worden

van de Heilige Maagd en door haar van Jezus.

Ik ken heel wat mensen die zich met bewonderenswaardige ijver

op die heilige slavernij geworpen hebben, maar zijn blijven steken

in de buitenkant ervan. Maar niet vaak ben ik er tegengekomen die

er geestelijk van doordrongen waren en nog minder die dat ook 

volhielden.
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VERWERKING

Luisteren naar het Evangelie: 

‘Als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je koninkrijk

van de hemel zeker niet binnengaan’ (Mt 18, 1-3).

Luisteren naar jezelf:

Afhankelijkheid en volwassenheid : hoe gaan die bij mij samen?

Gebed:

Heilige Maagd Maria,

uw hart is vol van God,

mijn hart vertrouw ik u toe

met alles wat het bevat

aan vreugde en lijden…

Leer mij moedig te geloven,

de hoop nooit op te geven,

zonder berekening met liefde te geven.

Maria, Koningin van de harten,

wees nu ook Koningin van mijn hart.
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HOE DOE JE DAT?

(nummers 45-52)

Handelen met Maria

45.  Waar het op aan komt bij deze devotie is dat je alles verricht

met Maria, dat je namelijk de heilige Maagd als perfect voorbeeld

neemt bij alles wat je te doen staat.

46. Daarom, voordat je met iets begint, moet je afstand doen van

je eigen inzichten. Ga voor God staan als een klein kind dat uit

zichzelf niets bovennatuurlijks of nuttigs voor zijn heil kan doen.

Neem je toevlucht tot de allerheiligste Maagd en,ofschoon je ze

niet kent, verenig je met haar inzichten, om je zo perfect aan te

sluiten bij de bedoelingen van Jezus Christus. Zo word je als een

werktuig in de handen van de allerheiligste Maagd, en kan zij naar

eigen goedwil werken in, door en voor jou. Dat zal altijd ter

meerdere eer van haar Zoon zijn en zo tegelijk van de Vader. Op

die  manier voltrekken je geestelijke activiteiten zich geheel binnen

de invloedssfeer van Maria…

Handelen in Maria

47. Je moet alles doen in Maria. Leer steeds dieper in jezelf te

vertoeven en er een beeld van de heilige Maagd te vormen. Dat

wordt een soort innerlijke bidruimte’ waar je je, zonder vrees voor
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afwijzing, tot God kunt richten; een ‘toren van David’ waarin je je

veilig kunt terugtrekken; een ‘brandende lamp’ die heel je innerlijk

verlicht en doet branden van liefde voor God; een ‘heilig rustaltaar’

waar je met Maria God kunt  aanschouwen. In één woord: zij

wordt je ‘enig al’ bij God, je toevlucht in elke nood. Als je bidt, is

het in Maria; als je in de eucharistie Jezus ontvangt, is het in Maria,

wat Hem nog meer genoegen doet; heel je handel en wandel heeft

plaats in Maria. Zo is wat je doet altijd en overal onzelfzuchtig…

Handelen door Maria

48. Ga nooit tot de Heer zonder haar bemiddeling;  steun op de

vertrouwenspositie die zij bij hem geniet en probeer nooit

helemaal in je eentje tot Hem te bidden.

Handelen voor Maria

49.  Alles wat je doet moet voor Maria zijn. Je bent immers slaaf

van deze hoogverheven vorstin en werkt dus enkel voor haar, voor

haar belangen en haar eer. Dit is wat je onmiddellijk op het oog

hebt, want ten slotte is toch alles gericht op Gods eer. In alles

moet je dus afzien van je eigenbelang, dat zich toch steeds weer 

stiekem probeert op te dringen. Zeg dikwijls met heel je hart :

‘Lieve Meesteres, voor u ga ik hier of daar naar toe, doe ik dit of

dat, onderga ik deze last of die belediging’.
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Raadgevingen

50.  Denk vooral niet, godskind, dat je met  je doen en denken

beter rechtstreeks naar Jezus en naar God kunt gaan. Zonder

Maria zijn je doen en denken maar weinig waard, maar dankzij de

werking van Maria in jou stijgen ze sterk in waarde en worden ze

echt aanvaardbaar voor God.

51.  Pas er goed voor op dat je er niet naar streeft je fijn en goed te

voelen met wat je zegt en doet. Zeg en doe alles met het pure

geloof dat Maria op aarde had en dat ze je mettertijd zal

meedelen. Aan haar, arm slaafje, de gave van  heldere

godsaanschouwing met zijn geest-verrukking en overlopende

vreugde,  stel je zelf tevreden met het loutere geloof dat gepaard

gaat met tegenzin, verstrooidheid, verveling en dorheid. Zeg

gewoon ja en amen op wat je meesteres bij God doet. Dat is de

beste houding die je voor het moment kunt aannemen…

52.  Maak je vooral niet druk als je niet onmiddellijk de weldadige

aanwezigheid van de heilige Maagd in jezelf ervaart. Dat is niet

iedereen gegeven. En wanneer God zo goed is je daarmee te

begunstigen, kun je dat voorrecht heel gemakkelijk verliezen, als je

niet de gewoonte hebt ingetogen te leven. Als je  jammer genoeg

zo’n verlies zou overkomen, keer dan stilletjes op je stappen terug

en maak het weer goed met je Vorstin.
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VERWERKING

Luisteren naar het Evangelie:

‘Mijn voedsel is: de wil doen van Hem die mij gezonden heeft en

zijn werk voltooien’ (Joh 4, 34).

Luisteren naar jezelf:

Wat streef ik gewoonlijk na in het leven? 

Wat kan ik daarin zuiverder stellen?

Gebed: 

(Montfort, Kantiek 90, strofen 34-35. 43. 51. 60) 

Ik groet u, Maria,

bewonderenswaardige Moeder van de Verlosser,

alles moet uw grootheid

bezingen en verkondigen!

Gij hebt het leven gegeven

aan uw Meester,

uw eigen Schepper hebt gij gevormd.

Ik groet u, Maria,

vol genade en schoonheid,

Gij, Maagd, vol heiligheid.

Trouwe Maagd,

onder uw bescherming

mag een zondaar
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zich veilig voelen.

Ik groet u, Maria,

onze toevlucht en stevige stut

tijdens heel ons leven,

tot onze dood toe.

Lieve Meesteres,

hoge Vorstin,

doe ons landen in veilige havens.

Ik groet u, Maria,

Vol gaven van de Geest.

Deel ze mij mee, vraag ik u,

zonder uit te stellen,

lieve Meesteres,

hoge Vorstin,

ter ere van Jezus Christus.

Ik groet u, Maria,

ik geef mijn arme hart aan u;

mijn leven geef ik u

en al wat lofwaardig is in mij.

Laat alstublieft alle goeds

langs u naar God,

mijn Schepper gaan.
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MARIA’S WERKING IN ONS

(nummers  53-59)

53. De ervaring zal je oneindig meer bijbrengen dan ik je hierover

vertel. En als je trouw was aan het weinige dat ik je gezegd heb,

zul je tot je verbazing merken hoeveel rijkdom en genade deze

praktijk met zich meebrengt en wat een blijdschap je daar innerlijk

aan beleeft.  

54. Maak er dus werk van, mijn beste, om deze devotie trouw te

beoefenen. Dan zal Maria innerlijk in jou tot leven komen en de

Heer verheerlijken en zal haar geest zich in jou verheugen over

God, haar Verlosser. Dit zijn woorden van de heilige Ambrosius. En

denk niet dat het zaliger toeven is in ‘Abrahams schoot’ (het

paradijs), dan in Maria’s schoot waar God zijn troon gevestigd

heeft, aldus de wijze abt Guerric.

55. Consequent beleefd brengt deze devotie talloze vruchten

voort. Maar de belangrijkste is wel dat hier op aarde het leven van

Maria opnieuw gestalte krijgt in een mens, zodat niet hij meer leeft

maar Maria in hem. Innerlijk wordt hij als het ware een tweede

Maria. Wanneer door een onvatbare genadegave de van God

vervulde Maria Koningin is in een mensenhart, brengt zij er

wondere dingen tot stand. Omdat zij vooral werkzaam is in het

innerlijk, blijft dat onopvallend. De betrokkene heeft er zelfs geen
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weet van, en maar goed ook! Anders zou hij schade toebrengen

aan dat prachtige geheel.

56. Maria blijft nog altijd de vruchtbare Maagd. Als zij bij

iemand haar intrek genomen heeft, zuivert zij zijn levensvisie en

maakt zijn doen en laten vruchtbaar. Maria is de vruchtbaarste van

alle schepselen: zij heeft zelfs een God ter wereld gebracht. Denk

dus niet, mijn beste, dat zij in een trouw mens werkeloos zou

blijven. Zij doet hem onophoudelijk leven voor Jezus Christus en

Jezus Christus in hem (zie Gal 4.19: «Kinderen, zolang Christus geen

gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u»).

Jezus Christus is altijd de vrucht van Maria, voor elk mens

afzonderlijk en voor allen in het algemeen. Des te meer is Hij haar

vrucht en meesterwerk in een hart waar zij haar intrek heeft

genomen. 

57. Maria verandert ten slotte je hele relatie met Jezus Christus. Zij

verlicht je geest met haar pure geloof; zij verdiept je leven door

haar nederigheid; zij verruimt het en doet het ontvlammen door

haar liefde; zij zuivert het uit door haar zuiverheid; zij veredelt het

en doet het groeien door haar moederlijkheid. Maar ik kan er beter

mee ophouden. Enkel uit ervaring leer je de wonderwerking van

Maria kennen. Voor verwaande geleerden en zelfs voor de

doorsnee gelovige lijkt dat ongeloofwaardig… 

58. Door middel van Maria is God de eerste keer in alle nietige

kleinheid de wereld ingetreden.  Kun je dan niet zeggen dat Hij ook

het Mariageheim - 2013 45

de tweede maal door middel van Maria in de wereld zal komen? De

hele Kerk verwacht  dat Hij er dan zal heersen en levenden en

doden zal oordelen. Hoe en wanneer dit gebeurt, wie zal het

zeggen? Maar dit weet ik wel: Gods gedachten overstijgen de onze

meer dan de hemel de aarde; en Hij zal komen op een moment en

op een manier die de mensen allerminst verwachten. Ook de

geleerdsten en meest onderlegden in de heilige Schrift hebben er

geen idee van. De Schrift is op dit punt bijzonder duister.

59. Je mag ook aannemen dat God tegen het einde van de tijd - en

dat kan eerder zijn dan je denkt - grote mensen zal doen opstaan

die vervuld zijn van de Heilige Geest en van Maria’s geest. Door

hen zal die hemelse Vorstin grote wonderdaden tot stand

brengen. Zij zullen een eind maken aan de zonde en het Rijk van

Jezus Christus, haar Zoon, vestigen op dat van de verworden

wereld. Deze heilige mensen zullen alles tot een goed einde

brengen door middel van deze devotie tot de allerheiligste Maagd,

waarvan ik hier slechts de grote lijnen aangeef en die ik door mijn

beperktheid niet helemaal tot haar recht laat komen.

 VERWERKING

Luisteren naar het Evangelie:

Zijn moeder sprak de bedienden aan: «Doe maar wat hij jullie zegt,

wat het ook is» (Joh 2, 5).
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Luisteren naar jezelf:

Wat betekent eigenlijk: Maria laten doen in mij?

Gebed tot Maria (MG, nrs 68-69) 

68. Wees gegroet, Maria, geliefde Dochter van de eeuwige Vader.

Wees gegroet, Maria, bewonderenswaardige Moeder van de

Zoon. Wees gegroet, Maria, zeer trouwe Bruid van de Heilige

Geest. Wees gegroet, Maria, lieve moeder, beminnelijke meesteres

en machtige vorstin. Wees gegroet, mijn blijdschap, mijn glorie,

mijn hart en mijn ziel!

Uit barmhartigheid zijt gij mijn alles, uit rechtvaardigheid ben ik

helemaal van u. Maar dat is mij  niet genoeg: opnieuw geef ik mij

geheel en al aan u, als eeuwige slaaf, zonder iets voor mezelf of

een ander te houden. En als gij in mij nog iets ontdekt dat niet van

u is, vraag ik u om het nu van mij af te nemen en volledig bezitster

te worden van mijn hebben en houden. Vernietig radicaal in mij

alles wat storend is voor God en plant, kweek en bewerk er al wat

u bevalt.

 

Laat zo het licht van uw geloof het duister van mijn geest verjagen.

Laat uw diepe nederigheid de plaats innemen van mijn trots. Laat

uw verheven godsaanschouwing de verstrooidheid van mijn

rusteloze verbeelding wegnemen en mijn bewustzijn vervullen van

zijn aanwezigheid. Laat het liefdesvuur van uw hart de lauwheid

en kilte van het mijne verruimen en verwarmen. Vervang mijn

zondigheid door uw deugdzaamheid. Laat uw diepe waardigheid
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mij sieren en voor God aanvaardbaar maken. Kortom, allerliefste

moeder, als het enigszins mogelijk is, laat uw geest de mijne zijn

zodat ik evenals gij Jezus Christus ken en zijn goddelijke wil. Enkel

uw geest in mij moet de Heer loven en eer betuigen. Enkel uw hart

in mij moet God liefhebben, even zuiver en vurig als gij.

69. Ik vraag u geen visioenen, geen openbaringen, geen zoete

gevoelservaringen of geestelijke genoegens. Het komt u toe

helder te zien zonder donkerte, volop te genieten zonder

bitterheid, triomfantelijk naast uw Zoon te zitten zonder

vernedering, gezagvol uw bevelen te geven aan engelen, mensen

en demonen zonder tegenstand, en volgens uw wil te beschikken

over alle goddelijke goeds zonder beperking.

Maria, gij zijt zo vol van God, dat Hij u zo’n grote gunst

heeft bewezen, en dat zal u tot mijn grote vreugde nooit

ontnomen worden. Wat mij hier op aarde betreft, ik wil geen

ander lot dan wat u ten deel is gevallen, namelijk enkel te leven

vanuit het geloof, zonder troostende gevoelens of bijzondere

inzichten; opgeruimd te blijven in het lijden, zonder menselijke

troost; voortdurend afstand te doen van mijzelf en tot mijn dood

toe onbaatzuchtig en hard te werken voor u, als de minste van uw

slaven. De enige gunst die ik u vraag: wees zo barmhartig dat ik

iedere dag en elk moment van mijn leven driemaal Amen mag

zeggen: amen voor alles wat gij tijdens uw leven op aarde hebt

gedaan; amen voor alles wat gij nu doet in de hemel; amen voor

alles wat gij in mij bewerkt. Dan zult alleen gij volop Jezus

verheerlijken in mijn hart, nu en in eeuwigheid. Amen. 
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UITERLIJKE HANDELINGEN

(nummers 60-65)

60.  Behalve de zo-even besproken innerlijke houdingen van deze

devotie, zijn er uiterlijke praktijken, die je niet achterwege mag

laten of veronachtzamen.

61. Kies vooreerst een speciale dag om je weg te schenken  aan

Jezus Christus door de handen van Maria en zo haar slaaf te

worden. Ga die dag ook met deze bedoeling te communie  en

breng hem verder door in gebed. Hernieuw deze toewijding elk

jaar, op dezelfde dag.

62. De tweede praktijk bestaat erin dat je jaarlijks op diezelfde dag

de heilige Maagd een kleine attentie bewijst om zo je

dienstbaarheid en aanhankelijkheid te betuigen. Dit was een

typische eerbetuiging van slaven tegenover hun meester. Zo’n

attentie kan bestaan in je iets te ontzeggen of een gift te doen, of

op bedevaart te gaan of te bidden. De heilige Petrus Damianus

vertelt zo over zijn broer, de zalige Marinus, dat deze zich elk jaar

op dezelfde dag publiek geselde voor een altaar van de heilige

Maagd. Een dergelijke buitenissigheid gaat te ver en is eerder

afkeurenswaardig. Maar ook al is het niet veel dat je Maria

aanbiedt, geef het tenminste met een ootmoedig en dankbaar

hart.
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63. Vier ook jaarlijks met bijzondere aandacht het feest van de

Aankondiging van de Heer. Dit is namelijk het titelfeest van deze

devotie, dat ingesteld is om de staat van afhankelijkheid die het

eeuwige Woord uit liefde voor ons heeft aangenomen, te eren en

na te volgen.

64. Er is een vierde, meer vrijblijvende, uiterlijke praktijk : het

dagelijks bidden van het Kroontje van de heilige Maagd; het is

samengesteld uit drie onzevaders en twaalf weesgegroeten. Tot

deze praktijk behoort ook het regelmatig bidden van het

Magnificat, de enige lofzang die we van Maria hebben. God wordt

erin gedankt voor zijn weldaden en gevraagd om zijn heilswerk

voort te zetten. Vooral na de communie zou je het moeten bidden

als dankzegging. De geleerde Gerson beweert dat ook de heilige

Maagd dit deed na de communie…

65 Een vijfde praktijk bestaat in het dragen van een gezegend

kettinkje om je hals, je arm, je enkel of je middel. Dit hoeft echt

niet, want het raakt de kern van deze devotie niet. Maar het zou

niet verstandig zijn om het te minachten of te veroordelen, en je

zou het toch beter wel dragen.

Er zijn verschillende redenen om dit uiterlijk teken te dragen: 

1) het verwijst naar de kwalijke ketenen van het kwaad waarin

we gebonden liggen; 

2) je eert hiermee de koorden en banden waarmee de Heer

Jezus zich uit liefde heeft laten boeien om een echt vrij

mens van je  te maken; 
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3) het gaat om liefdebanden die je eraan  herinneren dat je

enkel uit liefde moet leven; 4) en ten slotte verwijst zo’n

kettinkje als zodanig naar je  afhankelijkheid als slaaf van

Jezus en Maria. 

Grote persoonlijkheden, die slaaf waren van Jezus en Maria, waren

zozeer gesteld op die kettinkjes, dat ze het jammer vonden niet

openlijk ketens aan hun voeten te kunnen meeslepen, zoals

destijds de slaven bij de Turken.

Kostbare ketenen zijn het, prachtiger dan de snoeren van goud en

edelstenen om de hals van keizers.  Deze ketenen klinken ons

immers aan Jezus Christus en zijn heilige Moeder en zijn daarvan

het eervolle teken en livrei.

Om praktische redenen kun je het beste de voorkeur geven aan

zilveren maar om praktische redenen zijn metalen kettinkjes ook

goed. Draag ze je leven lang, dan heb je ze ook om op de

oordeelsdag. Wat zul je dan blij, vereerd en roemvol zijn dat je als

trouwe slaaf met je intacte ketens nog om zult verrijzen! Alleen

dat idee al moet een toegewijde slaaf ertoe aanzetten ze nooit af

te leggen, hoe vervelend dat ook kan zijn.
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VERWERKING

Luisteren naar het Evangelie:

‘Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem’

(Lc 2, 41).

Luisteren naar jezelf:

Aan welke dagelijkse handelingen heb je behoefte om als

toegewijde te leven?

Welk dagelijks gebedsprogramma is voor jou realistisch haalbaar?

Gebed tot Jezus (MG N  66)r

66. – Lieve Heer Jezus, mag ik mij even tot U wenden om mijn

dank uit te drukken voor de genade die Gij mij geschonken hebt?

Doordat Gij mij als slaaf aan haar gegeven hebt, is zij immers mijn

voorspreekster geworden bij uwe Majesteit en een alomvattende

aanvulling van mijn jammerlijke onbeholpenheid. Zo

hulpbehoevend ben ik, Heer, dat ik zonder die goede moeder

absoluut verloren zou zijn. In elk opzicht is Maria voor mij

onmisbaar om bij U te komen. Dagelijks ga ik tegen uw liefde in, en

zij kan dat voor U minder pijnlijk maken. Als Gij aan mij

gerechtigheid wilt laten geschieden, kan zij dat van mij afwenden.

Haar heb ik nodig om naar U op te zien, tot U te spreken en te

bidden, U te benaderen en bij U in de gunst te komen. Ik heb haar

nodig om mijzelf en anderen in het goede spoor naar U te krijgen.

In één woord: ik heb haar nodig om steeds uw heilige wil te doen
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en in alles uw meerdere glorie te bevorderen. 

Alom zou ik de barmhartigheid willen uitbazuinen die Gij mij

betoond hebt! Iedereen zou moeten weten dat ik zonder Maria al

lang verloren was! Kon ik U maar genoeg mijn dank betuigen voor

zo’n grote gunst! Maria leeft in mij, wat een rijkdom, wat een

geruststelling!   En zou ik dan niet totaal van haar willen zijn? Dat

zou toch vreselijk ondankbaar zijn. Liever dood dan dat! Echt waar,

ik zou liever sterven dan leven zonder helemaal van Maria te zijn!

Telkens en telkens weer heb ik mij aan haar weggeschonken en

haar, met Johannes de Evangelist onder het kruis, bij mij

opgenomen als enig bezit. Maar als ik het nog niet helemaal

gedaan heb zoals Gij wilt, Heer, dan doe ik dat nu. En als Gij nog

iets in mij ontdekt dat niet aan die verheven Vrouwe toebehoort,

vraag ik U het uit mij weg te halen, zodat ik er niets meer mee te

maken heb. Want als het niet van Maria is, is het niet goed genoeg

voor u.
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DE LEVENSBOOM

(nummers 70-77)

70. Jij die door je doopsel bent uitverkoren, heb je door de werking

van de Heilige Geest begrepen wat ik hierboven gezegd heb? 

Wees God dan dankbaar! Het gaat om een geheim dat bijna

niemand kent. Als je deze verborgen schat in de akker, die Maria is,

gevonden hebt, die kostbare parel uit het Evangelie, verkoop dan

alles om hem te krijgen. Breng dan het offer van jezelf in Maria’s

handen en wees blij je in haar te verliezen om er enkel God te

vinden.

Als de Heilige Geest de ware Levensboom -  dat is de

devotie die ik hierboven heb uitgelegd  - in je hart geplant heeft,

dan moet je hem met alle zorg omgeven, zodat hij te zijner tijd

vrucht draagt. Deze devotie is het mosterdzaadje waar het

Evangelie het over heeft. Het lijkt het allerkleinste zaadje, maar

groeit uit tot een flinke boom met zo’n hoge takken dat de vogels,

de godskinderen, erin komen nestelen en zich in zijn schaduw

beschermen tegen de hitte van de zon en er veilig schuilen tegen

wilde dieren. 

   Godskind, hier volgen enkele tips om hem te verzorgen:

71. Deze boom, geplant in een trouw hart, moet de volle wind

vangen, zonder dat een mens hem steunt. Hij komt van God en

verdraagt niets geschapens dat hem zou kunnen hinderen op te

gaan naar zijn oorsprong, God. Zoek je steun dan ook niet bij je
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menselijk vernuft of je natuurlijk talent of bij wat men allemaal

zegt en beweert. Neem je toevlucht tot Maria en steun op haar

hulp.

72 Als die boom in je geplant is, moet je er  als een goed tuinier

voortdurend mee bezig zijn en zorg voor dragen. Het gaat immers

om een levende boom die een levensvrucht moet voortbrengen.

Dat vraagt een niet aflatende aandacht. Je moet geestelijk al ver

gevorderd zijn om die op te brengen.

 

73.  Het is mogelijk dat mettertijd distels en dorens de boom

overwoekeren en hem beletten vrucht te dragen. Je moet die dan

ook zorgvuldig uitrukken en wegsnijden. Ik bedoel: je moet jezelf

iets kunnen ontzeggen en stevig in de hand houden, niet toegeven

aan nutteloos genot en onnozel gedoe met anderen.  Hou je

lichaam in 

bedwang en zoek de stilte.

74. Let erop dat rupsen de boom niet beschadigen. Die rupsen zijn

zelfzucht en laksheid, die de groene blaadjes aanvreten en de

mooie vooruitzichten op vruchten tenietdoen. Zelfzucht en liefde

voor Maria gaan absoluut niet samen.

75.  Zorg ervoor dat er geen gevaarlijke dieren in de buurt komen.

Alleen al hun aanraking zou de dood kunnen betekenen voor de

Levensboom; zelfs met hun adem moeten ze er afblijven. Ik

bedoel het zondige ingaan tegen Gods liefde, dat je altijd kan

meeslepen in een gevaarlijke situatie. 

76. Voortdurend moet je deze goddelijke boom van water
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voorzien door de eucharistie-viering en ander gemeenschappelijk

of persoonlijke gebed. Anders houdt de boom op vrucht te

dragen. 

77. – Wees niet ongerust als de wind erdoorheen blaast en hem

dooreen schudt, dat ijs en vrieskou hem kapot proberen te krijgen.

Het kan niet anders dan dat deze devotie tot de heilige Maagd

wordt aangevallen en tegengesproken. Laat je niet meeslepen

door dit soort bekoring. Als je de boom maar blijft verzorgen, valt

er niets te vrezen.

Besluit

78. Door je doopsel ben je uitverkoren om de boom, die door de

Heilige Geest pas in jou geplant is, goed te verzorgen. Dan

verzeker ik je dat hij in korte tijd zo hoog opschiet dat de vogels

erin gaan nestelen. En hij zal helemaal volgroeien zodat hij op de

gepaste tijd zijn roemvolle en genaderijke vrucht zal voort-

brengen, namelijk de beminnelijke en aanbiddelijke Jezus, die altijd

de enige vrucht van Maria is geweest en dat ook zal blijven.

Gelukkig de mens in wie Maria, de Levensboom, geplant staat; nog

gelukkiger de mens in wie hij tot bloei en bloesem komt; heel

gelukkig in wie hij vrucht voortbrengt; allergelukkigst wie de

vrucht smaakt die blijvend is tot de dood en voor eeuwig. Amen.  
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Houd vast aan wat je hebt

VERWERKING

Luisteren naar het Evangelie:

Het koninkrijk van God lijkt op een zaadje van de

mosterdplant dat iemand meenam en in zijn tuin zaaide,

waarna het groeide en een grote struik werd, waar de

vogels van hemel in de takken kwamen nestelen.» (Lc 13, 18-

19)

Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij

daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd

vertrapt en door de vogels opgegeten. Er viel ook wat zaad

op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde

het uit door gebrek aan water. Ander zaad viel tussen de

distels, en toen de distels opschoten verstikten ze het. Maar

er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde en dat bracht

honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten." Hij

voegde er met luide stem aan toe: "Wie oren heeft om te

horen, moet goed luisteren!» (Lc 8:5-8)

Luisteren naar jezelf:

– Was er een moment in je leven waarin het voor jou

duidelijk was dat Jezus iets in jou zaaide dat moest

groeien en tot rijpheid komen?
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– Wat belet je in de huidige samenleving het meest om

vruchtbaar te zijn?

– Aan welke ‘vruchten’ heeft onze wereld vandaag het

meest behoefte? 

Gebed tot de Heilige Geest (MG nr. 67)

Heilige Geest, wees zo genadig om in mij de Boom van het

waarachtige leven, de beminnelijke Maria, te planten, te

besproeien en te verzorgen, zodat hij bloeit en levensvrucht

draagt in overvloed. Heilige Geest, geef mij een grote

godsvrucht en diepe genegenheid voor Maria, uw hemelse

Bruid. Leer mij alle vertrouwen stellen in haar moederschoot

en steeds mijn toevlucht zoeken bij haar barmhartigheid.

Dan kunt Gij in haar en door haar Jezus Christus

natuurgetrouw in mij vormen, groot en sterk, tot ik de volle

rijkdom van zijn volwassenheid bereik. Amen.
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Rome, december 2012
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