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Derde	reden	voor	deze	toewijding.	

Maria	geeft	zich	geheel	aan	wie	alles	schenkt.	
Deze	totale	overgave	van	onszelf	aan	de	Maagd	Maria	 is	geen	verlies,	maar	betekent	voor	ons	een	zeer	

grote	winst.	Want	Maria,	 de	 vrijgevige	Moeder	 van	 haar	 Zoon	 Jezus,	 zal	 ons	 veel	meer	 geven	 dan	wij	

bezitten	en	kunnen	aanbieden.	De	heilige	Louis	 leert	ons	“Zo´n	toegewijd	iemand	is	helemaal	van	Maria	

en	dan	is	Maria	ook	helemaal	van	hem.	Door	zich	op	deze	manier	aan	haar	toe	te	wijden,	behoort	ze	hem	

geheel	 toe.	 En	 daardoor	 nadert	 hij	 de	 Heer	 zonder	 slaafse	 of	 angstvallige	 vrees	 en	 bidt	 hij	 met	 veel	

vertrouwen	(WG	145).	

Deze	toewijding	geeft	ons	ook	een	heilig	wantrouwen	jegens	onszelf.	Het	helpt	ons	om	onze	kracht	en	

hoop	niet	te	vestigen	op	onze	eigen	gesteltenissen,	bedoelingen,	verdiensten,	deugden	en	goede	werken	

want	deze	hebben	we	door	die	goede	Moeder	volledig	opgeofferd	aan	Jezus	Christus.			

Omdat	we	al	onze	goed	werken	aan	de	Heer	opdragen	door	de	handen	van	Zijn	heilige	Moeder,	worden	

ze	door	die	goede	Meesteres	gezuiverd	en	verfraaid,	en	doet	zij	ze	door	haar	Zoon	aanvaarden.	

1)	Zij	zuivert	ze	van	elke	smet	van	eigenliefde	en	de	onwaarneembare	gehechtheid	aan	het	geschapene	

die	 onze	 handelingen	 onopvallend	 binnendringt.	 Nauwelijks	 bevinden	 zij	 zich	 in	 haar	 zeer	 zuivere	 en	

creatieve	handen,	die	nooit	vruchteloos	of	werkeloos	zijn	geweest	en	die	alles	zuiveren	wat	ze	aanraken,	

of	het	geschenk	dat	wij	haar	aanbieden	wordt	erdoor	gereinigd	van	alle	mogelijk	bederf	of	gebrek	 (WG	

146)..	

2)	Zij	 verfraait	 ze	door	 ze	met	 haar	 verdiensten	 en	 deugden	 te	 sieren.	 Stel	 u	 voor	 een	 pachter	 die	 de	

sympathie	en	welwillendheid	van	de	koning	wil	winnen.	Hij	gaat	naar	de	koningin	en	biedt	haar	een	appel	

aan	met	de	vraag	of	 zij	die	aan	de	koning	wil	 geven.	De	koningin	neemt	het	armzalige	geschenkje	aan,	

plaatst	die	appel	midden	op	een	grote	en	prachtige	gouden	schaal	en	biedt	hem	zo	de	koning	aan	namens	

de	pachter.	Op	die	manier	wordt	de	appel,	op	zichzelf	niet	de	moeite	waard	om	een	koning	aan	te	bieden,	

een	geschenk	dat	Zijne	Majesteit	waardig	is,	dankzij	het	gouden	dienblad	en	de	persoon	die	hem	aanbiedt	

(WG	147).	

3)	Zij	biedt	de	goede	werken	 Jezus	Christus	aan,	want	uiteindelijk	houdt	 zij	niets	voor	 zichzelf	van	wat	

men	haar	overhandigt.	Alles	geeft	zij	trouw	door	aan	Jezus.	Wanneer	men	haar	iets	geeft,	geeft	men	dat	

noodzakelijkerwijs	aan	Jezus	Christus	(WG	148).	

4)	Zij	maakt	 ze	aanvaardbaar	 voor	haar	Zoon.	Biedt	men	 Jezus	 iets	uit	 zichzelf	 aan,	 steunend	op	eigen	

toeleg	 en	 beslissing,	 dan	 onderzoekt	 Jezus	 het	 geschenk	 en	 vaak	 wijst	 Hij	 het	 af,	 omdat	 de	 smet	 van	

eigenliefde	eraan	kleeft.	Zo	verwierp	Hij	eertijds	de	offers	van	de	Joden	die	geheel	en	al	uit	hun	eigen	wil	

voortkwamen.	 Wanneer	 men	 Hem	 echter	 iets	 door	 de	 zuivere	 en	 maagdelijke	 handen	 van	 Zijn	 lieve	

Moeder	aanbiedt,	dan	raakt	men	Hem,	als	het	zo	gezegd	mag	worden,	in	Zijn	zwak.	Dan	let	Hij	niet	zozeer	

op	het	geschenk	zelf,	als	wel	op	Zijn	goede	Moeder	die	het	aanbiedt	(WG	149).	



Dit	is	onze	troost:	We	hebben	een	voorspreekster,	zo	machtig	dat	zij	nog	nooit	een	weigering	ondervond,	

zo	vaardig	kent	zij	alle	geheimen	om	Gods	hart	te	winnen,	zo	goed	en	liefdevol	dat	zij	niemand	afschrikt,	

hoe	klein	en	zondig	hij	ook	is	(WG	150).	

De	vierde	reden	voor	deze	toewijding.	

Het	bevorderen	van	Gods	grootste	glorie.		

Wanneer	 deze	 devotie	 trouw	beoefend	wordt,	 is	 ze	 een	 uitstekend	middel	 om	de	waarde	 van	 al	 onze	

goede	werken	tot	Gods	grootste	glorie	te	doen	strekken.	Bijna	niemand	handelt	met	dit	edel	doel,	ook	is	

men	 daartoe	 verplicht.	 Dit	 komt	 omdat	men	 niet	weet	waarin	 die	 grootste	 glorie	 van	 God	 bestaat,	 of	

doordat	men	deze	niet	beoogt.		

De	 Heilige	 Maagd	 aan	 wie	 we	 de	 waarde	 en	 verdienste	 van	 onze	 goede	 werken	 geven,	 weet	 perfect	

waarin	Gods	grootste	glorie	bestaat	en	heel	haar	streven	is	daarop	gericht.	Dus	kan	een	volmaakt	dienaar	

van	 deze	 goede	Moeder,	 wanneer	 hij	 zich	 volledig	 aan	 haar	 heeft	 toegewijd,	 met	 alle	 vrijmoedigheid	

verklaren	 dat	 de	 waarde	 van	 al	 zijn	 handelen,	 denken	 en	 spreken	 tot	 Gods	 grootste	 glorie	 wordt	

aangewend	(WG	151).	

	

Oefeningen	ter	voorbereiding.	

Voor	 deze	 derde	 week	 stelt	 de	 H.	 Louis:	 “om	 zich	 in	 te	 zetten	 om	 in	 alle	 gebeden	 en	 dagelijkse	

handelingen	Maria	 te	 leren	 kennen	 en	 om	 aan	 de	 Heilige	 Geest	 zulke	 kennis	 te	 vragen.	 Verder	 is	 het	

belangrijk	om	te	lezen	en	te	mediteren	over	hetgeen	is	besproken	en	de	Litanie	van	de	Heilige	Geest	en	

het	 "Ave	maris	 Stella"	 te	 bidden.	 Tijdens	 deze	 week	 kunnen	 ook	 de	 	 gebeden	 die	 gewoonlijk	 worden	

gedaan,	 worden	 opgedragen	 (’s	 morgens	 de	 werken	 van	 die	 dag	 opdragen,	 drie	 Weesgegroetjes,	 het	

Angelus…)	en,	voor	zover	mogelijk,	het	bidden	van	de	Heilige	Rozenkrans.	

.	

1) Plaats	jezelf	in	de	aanwezigheid	van	God.		
2) Vraag	om	de	genade	aan	de	Heilige	Geest	om	de	Allerheiligste	Maria	te	kennen	

3) 	Lees	onderstaande	tekst	van	de	Heilige	Bernardus:	de	aansporing	om	te	vertrouwen		
	

"Oh!	 jij,	wie	 je	 ook	 bent,	 die	 ver	 verwijderd	 is	 van	 vaste	 grond,	meegesleept	 door	 de	 golven	 van	 deze	

wereld,	 in	de	storm	der	stormen,	als	 je	niet	wilt	kapseizen,	houdt	 je	ogen	vast	gericht	op	de	Ster,	 roep	

Maria	aan.		

Als	verleidingen	je	uitdagen,	als	beproevingen	op	je	weg	komen	kijk	naar	de	Ster,	roep	Maria	aan.	

Als	je	heen	en	weer	wordt	geslingerd	door	de	verleidingen	van	trots,	ambitie,	jaloezie	en	kwaadsprekerij	

houd	je	ogen	vast	gericht	op	de	Ster	en	roep	Maria	aan.	



Als	woede,	hebzucht,	onreine	verlangens	het	breekbare	vat	 van	 je	 ziel	 in	gevaar	brengen,	 kijkt	op	naar	

Maria.		

Als	je	verontrust	wordt	door	het	besef	van	de	omvang	van	je	misdragingen,	belast	met	je	slechte	geweten,	

bevreesd	voor	het	Oordeel,	en	je	daardoor	mee	laat	slepen	in	angst	en	wanhoop,	denk	aan	Maria.		

Bij	gevaar,	angst	of	twijfel	denk	aan	Maria,	roep	Maria	aan.		

Moge	haar	naam	nooit	van	 je	 lippen	verdwijnen,	nooit	 je	hart	verlaten;	vergeet	haar	voorbeeldig	 leven	

niet	om	haar	bevrijdende	voorspraak	in	te	roepen.	

Als	je	haar	volgt,	zul	je	niet	verdwalen;	als	je	tot	haar	bidt,	zul	je	niet	wanhopen;	als	je	aan	haar	denkt	zul	

je	alle	fouten	voorkomen.		

Als	Zij	je	ondersteunt,	zul	je	niet	vallen;	als	Zij	je	beschermt,	heb	je	niets	te	vrezen;	als	Zij	jou	leidt,	zul	je	

nooit	 vermoeid	worden;	 Als	 Zij	 jou	 goed	 gezind	 is,	 zul	 je	 het	 einddoel	 bereiken.	 En	 zo	 zul	 je	 uit	 eigen	

ervaring	kunnen	getuigen	hoe	waar	het	is	te	zeggen:	"En	de	naam	van	de	Maagd	was	Maria."	

	(H.	Bernardus,	"Super	missus",	2e	preek,	17)		

Litanie	van	de	Heilige	Geest	–	Ave	maris	Stella	

	


