
Zestiende	dag	

De	Ware	Godsvrucht:	134-138	

"motief	voor	de	toewijding	"	

Het	 is	belangrijk	om	de	motieven	–	de	redenen	-	te	kennen	voor	de	

toewijding	van	onszelf	aan	Jezus	Christus	door	de	handen	van	Maria.	

De	 H.	 Louis	 onderscheidt	 8	 motieven,	 die	 de	 komende	 dagen	

besproken	zullen	worden.	

Eerste	reden:	de	voortreffelijkheid,	deze	toewijding	wijdt	ons	
volledig	aan	dienst	van	God	

H.	 Louis-Marie	 schrijft:	 “Geen	 verhevener	 taak	 is	 er	 op	 aarde	

denkbaar	 dan	 de	 dienst	 van	 God”.	 En	 onder	 het	 dienen	 van	 God	

wordt	verstaan	het	werken	voor	Zijn	grotere	heerlijkheid	en	voor	het	

welzijn	 van	 de	 zielen,	 in	 de	 levensstaat	 waarin	 God	 ieder	 van	 ons	

roept.	Het	is	het	laatste	en	meest	verhevene	doel	van	de	mens,	zoals	

de	heilige	Ignatius	van	Loyola	leert	in	de	Geestelijke	oefeningen:	“de	

mens	is	geschapen	om	God	onze	Heer	te	prijzen,	te	eren	en	te	dienen,	

en	zo	verlossing	te	bereiken	”.	Welnu,	deze	toewijding	helpt	ons	het	

uiteindelijke	doel	van	ons	leven	te	bereiken.		

De	trouwe	en	volmaakte	dienaar	van	God	is	een	trouwe	liefhebbende	

slaaf	van	 Jezus	 in	Maria,	door	de	handen	van	dienst	heilige	Moeder	

heeft	 hij	 zich	 immers	 geheel	 en	 al	 gegeven	 aan	 de	 dienst	 van	 de	

Koning	 der	 koningen,	 zonder	 iets	 voor	 zichzelf	 te	 behouden.	 Zo	

iemand	is	meer	waard	dan	al	het	goud	van	de	aarde	en	de	pracht	van	

het	firmament.	(WG	135)	

H.	 Louis	 wijst	 vervolgens	 op	 de	 vele	 instellingen	 en	 zeer	

lovenswaardige	bewegingen	(bijvoorbeeld	broederschappen)	 ter	ere	

van	de	Heer	en	Zijn	Heilige	Moeder	die	ook	zeker	heilzaam	zijn	maar	



die	niet	verplichten	om	alles	zonder	voorbehoud	af	 te	staan.	Buiten	

de	voorschriften	van	het	verenigingsleven,	worden	de	leden	voor	wat	

hun	andere	daden	en	de	rest	van	hun	tijd	betreft,	vrijgelaten.	

De	 devotie	 van	 de	 Ware	 Godsvrucht	 vraagt	 de	 onvoorwaardelijke	

overgave	aan	Jezus	en	Maria	van	al	onze	gedachten,	woorden,	daden	

en	lijden	op	alle	momenten	van	ons	leven.	Wakker	of	slapend,	etend	

of	drinkend,	bij	belangrijke	of	de	meest	gewone	bezigheden,	 steeds	

kan	naar	waarheid	worden	gezegd	dat	alles	toebehoort	aan	Jezus	en	

Maria.	 Zelfs	 al	 denkt	men	 er	 op	 dat	moment	 niet	 aan.	 Dit	 is	 zo	 op	

grond	van	de	eens	verrichte	offergave	–	de	toewijding	–	van	zichzelf.	

Wat	een	troost	!!	(WG	136)	

Door	 deze	 toewijding	 vertrouwen	we	 aan	Maria	 niet	 alleen	 al	 onze	

toe	externe	bezittingen	toe	(gezondheid,	materiële	goederen,	familie,	

vrienden,	 onze	 bezigheden)	maar	 ook	 alle	 geestelijke	 goederen	 (de	

krachten	van	onze	ziel,	onze	vooruitgang	in	deugden,	onze	spirituele	

vertroostingen)	inclusief	de	verdienstelijke	waarde	van	al	onze	acties.	

Deze	 toewijding	helpt	 om	ons	 zelfs	 los	 te	maken	 van	de	 verdienste	

van	 onze	 goede	 daden	 en	 ze	 allemaal	 in	 de	 handen	 van	 de	 Heilige	

Maagd	leggen.	

Er	bestaat	geen	enkele	andere	praktijk	die	ons	gemakkelijker	bevrijdt	

van	een	zeker	nasmaak	van	de	eigenliefde	dat	ongemerkt	onze	beste	

handelingen	 binnensluipt.	 Dit	 is	 een	 grote	 genade	 die	 onze	 goede	

Jezus	verleent	om	de	heldhaftige	en	onbaatzuchtige	daad	te	belonen	

waardoor	wij	aan	Hem,	door	de	handen	van	Zijn	heilige	Moeder,	de	

gehele	waarde	van	onze	goed	werken	hebben	afgestaan.	Als	Hij	reeds	

hier	op	aarde	het	honderdvoudige	schenkt	aan	wie	uit	liefde	tot	Hem	

zijn	 uitwendige,	 tijdelijke	 en	 vergankelijke	 goederen	 prijsgeeft,	 wat	



dan	wel	 te	 denken	 van	 het	 honderdvoud	 dat	Hij	 geven	 zal	 aan	wie	

Hem	zelfs	zijn	innerlijke	en	geestelijke	goederen	opoffert?	(WG	137)	

God	die	zich	niet	in	vrijgevigheid	laat	overwinnen,	zal	ons	aanbod	uit	

de	handen	van	de	Maagd	aannemen	en	zal	ons	vullen	met	oneindig	

veel	 grotere	 goederen:	 “Jezus,	 onze	 grote	 vriend,	 heeft	 zich	 zonder	

voorbehoud	 aan	 ons	 gegeven,	 met	 lichaam	 en	 ziel,	 met	 Zijn	

wonderkrachten,	genaden	en	verdiensten.		

"Hij	heeft	mij	geheel	voor	zich	gewonnen	door	zich	geheel	aan	mij	te	

schenken”,	 zei	 de	 heilige	 Bernardus.	 Is	 het	 dan	 geen	 zaak	 van	

rechtvaardigheid	en	dankbaarheid,	dat	ook	wij	Hem	geven	al	wat	wij	

Hem	 geven	 kunnen?	 Hij	 is	 het	 eerst	 vrijgevig	 geweest	 jegens	 ons:	

laten	we	het	op	onze	beurt	zijn	jegens	hem.	Dan	zal	Hij	zich	van	Zijn	

kant	 weer	 vrijgeviger	 tonen	 jegens	 ons	 tijdens	 ons	 leven,	 bij	 onze	

dood	 en	 gedurende	 de	 hele	 eeuwigheid:	 “Met	 de	 vrijgevige	 zal	 hij	

vrijgevig	zijn”.	(WG	138)	

	

Oefeningen	ter	voorbereiding		

	

1) Plaats	jezelf	in	de	aanwezigheid	van	God.		
2) Vraag	om	de	genade	een	grote	kennis	van	onszelf	hebben;	"Dat	

ik	mijzelf	ken,	Heer”.	
3) Lezen.	Overweging	van	eigen	zwakte.	(Uit:	de	heilige	Alfonsius	

de’Liguori,	Way	of	health	en	de	Navolging	van	Christus	door	
Thomas	à	Kempis)	

	



Wat	is	dàn	de	mens	dat	Gij	acht	op	hem	slaat,	het	mensenkind	dat	Gij	

hem	aanziet?	(Ps.	8,5).	Heer,	ik	ben	niets,	ik	vermag	niets,	er	is	niets	

goeds	in	mij;	integendeel,	falen	in	alles,	altijd	neigend	naar	ledigheid.	

Meer	nog,	ik	boek	eerder	achteruitgang	dan	vooruitgang	het	lukt	me	

zelfs	 niet	 om	 stil	 te	 staan	 in	 mijn	 ontwikkeling.	 Ik	 ben	 niets	 dan	

ijdelheid,	niets	in	Uw	aangezicht	een	wispelturig	en	zwak	mens.	Heb	

geen	hoge	dunk	van	uzelf	(Rom.	11:20;	12:16),	maar	beken	liever	uw	

onwetendheid.	 Dit	 is	 de	 allerhoogste	 en	 de	 meest	 ingrijpende	

wetenschap:	 ware	 zelfkennis	 en	 zelfverachting..	 (T.	 Kempis,	 De	

Navolging	van	Christus	hfst	2,	13	en	16).	

Bedenk,	dat	je	stof	bent	en	tot	stof	wederkeert	(Gen.	3,	19).	 	Nu	zie	

je,	je	hoort,	je	praat	en	je	loopt.	Er	komt	een	dag	dat	je	niet	meer	zult	

zien,	niet	meer	zult	niet	voelen,	niet	meer	zult	niet	 spreken,	of	niet	

meer	 zult	 lopen.	Wanneer	 je	 ziel	 zich	 zal	 scheiden	 van	het	 lichaam,	

zal	het	 lichaam	tot	stof	worden	en	de	ziel	zal	zich	 in	die	eeuwigheid	

bevinden	 die	 je	 hebt	 verdiend	 met	 je	 leven.	 Ah,	 mijn	 Verlosser!	 U	

heeft	mij	het	 leven	geschonken	om	het	paradijs	te	verdienen.	En	bij	

het	zien	van	mijn	geringheid,	heeft	U	mij	Uw	eigen	Moeder	gegeven	

om	mij	te	helpen.	Heer	ik	hou	van	U	en	het	spijt	me	dat	ik	U	beledigd	

heb.	Maria,	mijn	hoop,	ik	ben	niets	en	ik	heb	niets,	maar	ik	verwacht	

alles	 van	 u.	Wees	mij	 genadig.	 (Heilige	 Alfonsus	 de’Liguori,	Way	 of	

health).	

Litanie	van	de	Heilige	Geest	

	
	


