
Derde	dag	

De	Ware	Godsvrucht:	27-36	

	

Moederlijke	invloed	van	Maria		
Jezus	zit	glorierijk	aan	de	rechterhand	van	de	Vader,	maar	is	hij	nog	altijd	de	zoon	van	Maria?	De	heilige	

Louis-Marie	 antwoordt:	 ja.	 Want	 wat	 van	 nature	 aanwezig	 is	 wordt	 verheven	 door	 genade,	 en	 glorie	
brengt	genade	tot	perfectie.	Alles	wat	op	deze	aarde	van	natuurlijke	goedheid	was,	wordt	verheven	tot	de	

bovennatuurlijke	realiteit	en	is	nu,	in	de	glorie	van	God,	perfect.	
”Het	 is	 dus	waar	dat	onze	Heer	 in	de	hemel	nog	 steeds	de	 Zoon	van	Maria	 is	 zoals	Hij	was	op	
aarde	en	dat	Hij	de	onderwerping	en	gehoorzaamheid	in	acht	houdt	van	de	volmaaktste	van	alle	
kinderen	ten	aanzien	van	de	beste	van	alle	moeders”.	

Maar	het	is	geen	moederschap	zoals	we	dat	kennen:	

”Maria	is	oneindig	veel	minder	dan	haar	Zoon,	die	God	is.	Echter,	als	we	lezen	in	Heilige	Bernardo,	
Heilige	Bonaventura,	San	Bernardino	en	anderen	dat	in	de	hemel	en	op	aarde	alles,	ook	God	zelf,	
is	onderworpen	aan	de	Gezegende	Maagd,	dan	moet	het	duidelijk	zijn	dat	de	autoriteit	die	God	

haar	 verleende	 zo	 immens	 is,	 dat	 het	 lijkt	 alsof	 zij	 dezelfde	macht	 als	 God	 had,	 en	 dat	 haar	
gebeden	 en	 smeekbeden	 zo	 krachtig	 zijn	 voor	 God	 dat	 ze	 als	 bevelen	 zijn	 voor	 de	 goddelijke	

Koning,	die	de	gebeden	van	zijn	geliefde	Moeder	nooit	negeert	omdat	ze	altijd	nederig	zijn	en	in	
overeenstemming	met	de	goddelijke	wil”.	

	

Maria	is	een	teken	van	oprechte	trouw		
God	de	Vader	wil	door	Maria	kinderen	krijgen	tot	het	einde	van	de	wereld:	

”Net	zoals	er	in	de	natuurlijke	en	lichamelijke	voortbrenging	een	vader	en	een	moeder	zijn,	zijn	er	

ook	 in	de	bovennatuurlijke	en	geestelijke	voortbrenging	een	Vader,	die	God	 is,	en	een	Moeder,	
die	Maria	 is.	Alle	ware	en	voorbestemde	kinderen	van	God	hebben	God	als	Vader	en	Maria	als	

Moeder”.		

Katholieken	”die	niet	Maria	als	hun	Moeder	hebben,	hebben	evenzo	God	niet	als	hun	Vader”,	beaamt	de	
heilige	Louis-Marie,	in	navolging	van	een	getuigenis	van	de	heilige	Cyprianus.	Maar	het	is	niet	voldoende	

om	te	zeggen	dat	Maria	een	moeder	is,	als	er	geen	sprake	is	van	kinderlijke	liefde.	

”Als	ze	haar	echt	als	een	Moeder	hadden,	zouden	ze	haar	liefhebben	en	eren,	zoals	de	goede	
zoon	van	nature	de	moeder	liefheeft	en	eert	die	hem	het	leven	heeft	geschonken.	Het	zuiverste	
en	waarachtigste	teken	om	een	ketter	of	een	afvallige,	een	mens	met	een	verdorven	leer,	een	

verworpene,	te	onderscheiden	van	een	voorbestemde	mens,	is	het	feit	dat	de	ketter	en	de	
afvallige	niets	dan	minachting	of	onverschilligheid	jegens	de	Gezegende	Maagd	hebben”.	

	Maria	is	Moeder	van	de	Kerk		



”God	de	Zoon	wil	gevormd	worden	 in	al	zijn	 ledematen,	wil	 zogezegd	elke	dag	Mens	worden,	door	zijn	

geliefde	 Moeder.	 In	 het	 Mystieke	 Lichaam	 van	 de	 Kerk,	 waarvan	 Christus	 het	 hoofd	 is	 en	 wij	 de	
ledematen	zijn,	is	Maria	de	hals	die	het	hoofd	met	de	ledenmaten	verbindt”.	
”Geen	enkele	moeder	baart	het	hoofd	zonder	de	ledematen,	noch	de	ledematen	zonder	het	hoofd;	want	

dit	zouden	monsters	zijn	in	de	orde	van	de	natuur.	Evenzo	worden	in	de	orde	van	genade	het	Hoofd	en	de	
ledematen	 uit	 dezelfde	 Moeder	 geboren.	 En	 als	 een	 ledemaat	 van	 het	 Mystieke	 Lichaam	 van	 Jezus	
Christus,	 dat	 wil	 zeggen	 een	 voorbestemde	 mens,	 werd	 geboren	 uit	 een	 andere	 moeder	 dan	 Maria,	

degene	 die	 het	 Hoofd	 verwekte,	 dan	 zou	 deze	 mens	 geen	 erfgenaam	 van	 de	 Hemel	 zijn,	 noch	 een	
ledemaat	van	Jezus	Christus,	maar	een	monster	volgens	de	orde	van	de	genade”.	

	

Maria	is	een	verschijning	van	de	Kerk		
”Als	Maria	eenmaal	aanwezig	is	in	een	ziel,	verricht	ze	daar	de	wonderen	van	genade	zoals	alleen	Zij	deze	

kan	 volbrengen,	 omdat	 Zij	 als	 enige	 een	 vruchtbare	 Maagd	 is;	 niemand	 heeft	 ooit	 een	 vergelijkbare	
zuiverheid	en	vruchtbaarheid	gehad,	en	niemand	zal	die	ooit	hebben.	Maria	heeft	samengewerkt	met	de	

Heilige	Geest	om	de	grootste	en	belangrijkste	creatie	in	de	wereld	tot	stand	te	brengen:	de	Incarnatie	van	
het	Woord.	Zij	 zal	ook	de	grootste	voortekenen	van	deze	 tijd	voltrekken:	de	vorming	en	de	opleiding	
van	de	grote	heiligen,	die	tot	het	einde	van	de	wereld	zullen	leven,	zijn	voorbestemd	voor	Haar,	omdat	

alleen	 deze	 uitzonderlijke	 Maagd,	 in	 verbondenheid	 met	 de	 Heilige	 Geest,	 deze	 bijzondere	 en	
buitengewone	zaken	kan	verrichten”.	

	

Oefeningen	ter	voorbereiding	
	

1) Plaats	jezelf	in	de	aanwezigheid	van	God.		
2) Vraag	om	de	genade	van	een	groot	verlangen	om	welgevallig	te	zijn	in	de	ogen	van	de	Heer,	en	

om	het	eeuwig	 leven	te	hebben	als	het	enige	doel	van	 jouw	fundamentele	keuzes,	zonder	 je	te	
laten	verleiden	door	de	geest	van	de	wereld.	

3) 	Lezen.	Wat	 is	 de	 “wereldse	 omgeving”?	 (Uit	 Antonio	 Royo	Marín,	 ”Theologie	 van	 christelijke	
perfectie”).	

	
De	 wereldse	 aard	 wordt	 gekenmerkt	 door	 spot	 en	 vervolging	 tegen	 hetgeen	 de	 Christen	 liefheeft.	 Zij	
bespot	en	vervolgt	bovenal	het	leven	van	vrome,	deugdzame	en	eerlijke	mensen.	Morele	uitingen,	die	de	

geest	verheffen,	worden	als	saai	en	belachelijk	beschouwd,	terwijl	fijngevoelige	zaken	het	voorwerp	van	
spot	 zijn.	 De	 heilige	 wetten	 van	 het	 huwelijk	 worden	 door	 het	 wereldse	 als	 verouderd	 beschouwd	 en	

onmogelijk	om	in	de	praktijk	te	brengen.		
	
Als	we	belachelijk	gemaakt	worden	en	onder	spot	moeten	lijden,	laat	ons	dan	de	Heer	herinneren	en	Hem	

aanbieden	om	Hem	te	vergezellen	in	zijn	Lijden:	”Toen	namen	de	soldaten	van	de	landvoogd	Jezus	mee	in	
het	 pretorium	 en	 verzamelden	 de	 hele	 afdeling	 rondom	Hem.	 Zij	 trokken	Hem	 zijn	 kleren	 uit	 en	 hingen	

Hem	een	rode	mantel	om.	Ook	vlochten	ze	een	kroon	van	doorntakken,	zetten	die	op	zijn	hoofd	en	gaven	
Hem	 een	 rietstok	 in	 de	 rechterhand.	 Dan	 vielen	 ze	 voor	 Hem	 op	 de	 knieën	 en	 bespotten	 Hem	met	 de	

woorden:	 “Gegroet,	 koning	 der	 Joden!”	 Ze	 bespuwden	Hem,	 pakten	 de	 rietstok	 en	 sloegen	Hem	op	 het	



hoofd.	Nadat	zij	hun	spel	met	Hem	gedreven	hadden,	ontdeden	ze	Hem	van	de	mantel,	trokken	Hem	zijn	

eigen	kleren	weer	aan	en	voerden	Hem	weg	ter	kruisiging	(Mt.	27,	27-31)”.	
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