
Acht	en	twintigste	dag	

De	Ware	Godsvrucht:	218-221	

Wij	gaan	verder	met	de	wonderlijke	effecten	die	deze	devotie	teweegbrengt	in	iemand	die	er	trouw	aan	

is.	

6.	Maria	vormt	ons	naar	het	beeld	van	Jezus	Christus	

Zoals	 de	 heilige	 Louis	 heel	 goed	 uitlegt,	 is	 het	 doel	 van	 deze	 toewijding	 om	 ons	 nauw	 met	 Jezus	 te	

verenigen.	Dit	is	waar	Maria	het	meest	naar	verlangt,	en	Zij	schenkt	deze	grote	genade	aan	degenen	die	

Haar	geheel	en	waarachtig	zijn	toegewijd.	

De	 heilige	 Louis	 beschrijft	 het	 volgende:	 “Ik	 zie	 zoveel	 vrome	mannen	 en	 vrouwen	 op	 zoek	 naar	 Jezus	

Christus,	 de	 een	 langs	 deze	 weg	 en	 met	 deze	 praktijk,	 de	 ander	 zoekt	 het	 elders.	 Na	 veel	 geploeter	

gedurende	de	nacht	kunnen	ze	vaak	zeggen:	‘Meester,	de	hele	nacht	hebben	we	gezwoegd	zonder	iets	te	

vangen’	 (Luc.	 5	 ,5).	Men	 zou	 tegen	 hun	 kunnen	 zeggen:	 ‘Gij	 hebt	 veel	 gezaaid,	maar	 ge	 brengt	weinig	

binnen’	(Haggai	1,	6).	Jezus	Christus	is	in	u	nog	maar	zeer	zwak.	Maar	langs	de	onbevlekte	weg	die	Maria	

is,	 en	 door	 de	 goddelijke	 praktijk	 die	 ik	 u	 leer,	 werkt	men	 overdag,	 in	 een	 heilige	 ruimte	 zonder	 veel	

inspanning.	 In	Maria	 is	er	geen	nacht,	want	nooit	 is	er	zonde	 in	haar	geweest	noch	de	minste	schaduw.	

Maria	 is	een	heilig	oord,	het	heilige	der	heiligen	waar	heiligen	worden	gevormd	en	gegoten.”	 (De	ware	

godsvrucht	218).	

De	heilige	Louis	gebruikt	vervolgens	een	heel	verhelderende	beeldspraak	om	ons	te	 laten	begrijpen	hoe	

we	door	Maria	haar	Zoon	Jezus	bereiken.	Hij	zegt:	“De	heiligen	worden	in	Maria	gegoten.	Er	is	een	groot	

verschil	 tussen	het	maken	van	een	uitgehouwen	beeld,	met	hamer-	en	beitelslagen,	en	het	maken	van	

een	beeld	door	het	 in	een	vorm	te	gieten.	Beeldhouwers	en	houtsnijders	werken	hard	om	een	beeld	te	

maken	en	het	kost	hun	veel	tijd.	Wanneer	men	echter	de	toewijding	aan	Maria	gebruikt,	kost	het	weinig	

arbeid	en	weinig	tijd”.		

H.-Augustinus	noemt	de	heilige	Maagd	de	 ‘gietvorm	van	God’:	 de	 juiste	 vorm,	 geschikt	 om	goden	 te	

vormen	en	te	gieten.	Wie	in	deze	goddelijke	mal	wordt	gegoten,	zal	spoedig	in	Jezus	Christus	gevormd	

en	gegoten	zijn	en	Jezus	Christus	in	hem.	Hij	zal	met	weinig	moeite	en	in	korte	tijd	god	worden,	omdat	hij	

gegoten	is	in	dezelfde	gietvorm	waarin	eens	God	gestalte	kreeg.	(De	ware	godsvrucht,	219)	

De	heilige	Louis	benadrukt	dat	de	spirituele	leiders	die	Jezus	Christus	in	zichzelf	en	anderen	willen	vormen	

op	een	andere	wijze	dan	door	de	Maria	devotie,	te	werk	gaan	als	beeldhouwers.	Hij	zegt:	“Zij	vertrouwen	

op	 eigen	 vaardigheid,	 bedrevenheid	 en	 kunst,	 en	 met	 een	 onnoemelijk	 aantal	 hamer-	 en	 beitelslagen	

pogen	zij	uit	een	harde	steenmassa	of	een	ruw	stuk	hout	de	beeltenis	van	Jezus	Christus	te	vervaardigen.	

Maar	 soms	 slagen	 ze	 er	 niet	 in	 om	 Jezus	 Christus	 natuurgetrouw	weer	 te	 geven.	Ofwel	 bij	 gebrek	 aan	

kennis	en	ervaring	van	de	persoon	van	Jezus	Christus,	ofwel	ten	gevolge	van	een	onhandige	slag	die	het	

werk	bedorven	heeft”.		

En	verder:	“Wie	echter	kiezen	voor	dit	genadegeheim	dat	ik	hun	aanreik,	vergelijk	ik	terecht	met	smelters	

en	 gieters:	 zij	 hebben	 de	 schone	 vorm	 gevonden	 die	 Maria	 is	 en	 waarin	 eens	 Jezus	 Christus	 werd	

gevormd,	 geheel	 volgens	 de	menselijke	 natuur	 en	 tevens	 goddelijk.	 Op	 eigen	 bekwaamheid	 zullen	 zij	

niet	vertrouwen,	maar	enkel	op	de	uitstekende	kwaliteit	van	de	vorm.	Daarom	storten	en	verliezen	zij	zich	

in	Maria,	om	een	natuurgetrouw	beeld	van	Jezus	Christus	te	worden.	(De	ware	godsvrucht	220)	



De	heilige	Louis	wenst	van	harte	dat	wij	deze	diepgaande	realiteit	begrijpen,	zodat	we	deze	in	de	praktijk	

kunnen	brengen.	Dit	betekent,	aldus	de	heilige	Louis,	dat	we	aan	onszelf	moeten	sterven	om	-	door	en	via	

Maria	–	tot	beeld	en	de	gelijkenis	met	God	te	kunnen	worden	omgevormd.	“Als	de	graankorrel	niet	in	de	

aarde	valt	en	sterft,	blijft	hij	alleen:	maar	als	hij	sterft,	brengt	hij	veel	vrucht	voort”	(Joh.	12,	24)	De	heilige	

Louis	 betoogt:	 “Maar	 vergeet	 dan	 niet,	 dat	 in	 een	 vorm	 alleen	 datgene	 gegoten	 kan	 worden,	 wat	

gesmolten	en	opgelost	is.	Met	andere	woorden:	breek	de	oude	Adam	in	u	af	en	los	hem	op,	om	in	Maria	

de	nieuwe	Adam	–	Jezus	Christus	-		te	worden.	(De	ware	godsvrucht	221)	

	

Oefeningen	ter	voorbereiding	

Deze	week	beveelt	de	heilige	Louis	ons	aan	om	Jezus	Christus	te	leren	kennen	door	gedurende	de	dag	het	

gebed	van	de	heilige	Augustinus	te	herhalen:	“Heer,	 laat	mij	U	kennen”.	Ook	heeft	de	heilige	Louis	een	

manier	 aangereikt	 om	 “de	 toewijding	 na	 te	 leven	 in	 de	 heilige	 Communie	 ”(De	Ware	Godsvrucht	 266-

273).	De	komende	week	kunt	u	deze	methode	in	praktijk	brengen	als	u	de	heilige	Communie	ontvangt.	In	

het	 geval	 dat	 u	 niet	 in	 staat	 bent	 de	 sacramentele	 Communie	 te	 ontvangen,	 kunt	 u	 de	 geestelijke	

Communie	bidden,	die	we	verderop	zullen	toelichten.		

Op	de	volgende	wijze	kunt	u	de	toewijding	naleven	in	de	heilige	communie:		

Vóór	de	heilige	Communie	

1. 	Verneder	u	diep	voor	het	aanschijn	van	God.	

2. 	Zie	af	van	al	uw	slechte	neigingen	en	gezindheid,	ongeacht	hoe	goed	uw	eigenliefde	deze	aan	u	

voorspiegelt.	

3. Hernieuw	uw	 toewijding	met	de	woorden:	 “Ik	 ben	helemaal	 van	u,	 oh	Maria,	met	mijn	 gehele	

wezen	en	met	al	wat	ik	bezit!”	

4. Smeek	 uw	 vriendelijke	 Moeder	 om	 u	 haar	 hart	 te	 lenen	 om	 daarin	 haar	 Zoon	 te	 ontvangen,	

omdat	de	gesteldheid	van	uw	eigen	hart	daarvoor	niet	voldoet.	

Tijdens	de	communie	

Wanneer	u	na	het	Onze	Vader	gereed	bent	om	Jezus	Christus	te	ontvangen,	zeg	dan	driemaal:	“Heer,	 ik	

ben	niet	waardig,	dat	Gij	tot	mij	komt,	maar	spréék	en	ik	zal	gezond	worden	(Mt.	8,	8).”,	terwijl	u	zich	richt	

tot	de	Heilige	Drie-eenheid:	

a. Tot	de	Vader:	betreur	het	dat	u	vanwege	uw	slechte	gedachten	en	ondankbaarheid	 jegens	zo'n	

goede	 Vader	 niet	 waardig	 bent	 Zijn	 enige	 Zoon	 te	 ontvangen,	 maar	 dat	 u	 zichzelf	 aan	 Maria	

toevertrouwt	en	dicht	bij	haar	komt.	

b. Aan	de	Zoon:	vertel	Hem	dat	u	het	niet	waard	bent	om	Hem	te	ontvangen	vanwege	uw	nutteloze	

en	 slechte	gesprekken,	uw	ontrouw	 in	Zijn	dienst,	maar	dat	u	Hem	smeekt	om	genadig	 te	 zijn,	

want	u	wilt	Hem	binnenleiden	in	het	huis	van	Zijn	Moeder.	

c. Aan	de	Heilige	Geest:	vertel	de	Heilige	Geest	dat	u	het	meesterwerk	van	Zijn	Liefde	niet	waardig	

bent	vanwege	de	lauwheid	en	slechtheid	van	uw	daden	en	uw	weerstand	tegen	Zijn	ingevingen,	

maar	dat	Maria,	Zijn	trouwe	echtgenote,	uw	enige	hoop	is.		



Dan	nadert	u	om	de	heilige	Communie	te	ontvangen.		

Als	u	niet	de	mogelijkheid	hebt	om	de	sacramentele	Communie	te	ontvangen,	kunt	u	dat	geestelijk	doen	

met	het	volgende	gebed:	

“Mijn	Jezus,	 ik	geloof	dat	Gij	 in	het	Allerheiligst	Sacrament	tegenwoordig	zijt.	 Ik	bemin	U		boven	alles	en	

wens	U	in	mijn	hart	te	ontvangen.	Maar	ik	kan	dit	nu	niet	werkelijk	doen;	daarom	bid	ik	U:	kom	ten	minste	

op	geestelijke	wijze	in	mijn	hart	(korte	pauze	waarin	U	zich	verenigt	met	Jezus).	Ik	omhels	U	alsof	Gij	reeds	

gekomen	waart	en	verenig	mij	geheel	en	al	met	U.	Laat	mij	toch	nooit	van	U	gescheiden	worden.”	

	

Ná	de	communie	

Keer	 na	 het	 ontvangen	 van	 de	 heilige	 Communie	 geheel	 in	 u	 zelf,	 sluit	 uw	 ogen	 en	 leid	 Jezus	 Christus	

binnen	 in	 het	 Hart	 van	Maria.	 Geef	 Hem	 aan	 Zijn	 heilige	Moeder.	 Zij	 zal	 Hem	 liefdevol	 ontvangen,	 de	

ereplaats	geven,	volmaakt	beminnen	en	innig	omhelzen.	In	geest	en	waarheid	zal	Zij	Hem	omringen	met	

vele	eerbewijzen	die	ons	onbekend	zijn	in	onze	dichte	duisternis.		

Een	andere	manier	is	om	een	diep	nederige	houding	aan	te	nemen	in	uw	hart,	terwijl	Jezus,	verblijvend	in	

Maria,	bij	u	aanwezig	is.	Of	gedraag	u	als	een	slaaf	aan	de	poort	van	het	paleis	waar	de	koning	zich	met	de	

koningin	onderhoudt.	Terwijl	zij	met	elkaar	spreken,	zonder	u	nodig	te	hebben,	kunt	u	in	de	geest	naar	de	

hemel	gaan	en	de	aarde	doorkruisen	om	de	schepselen	uit	te	nodigen	om	in	uw	plaats	Jezus	en	Maria	te	

danken,	te	aanbidden	en	lief	te	hebben	in	uw	naam:	“Komt,	laten	wij	aanbidden”.	

De	heilige	Geest	zal	u	nog	talloze	andere	gedachten	ingeven	wanneer	u	werkelijk	ingetogen	en	verstorven	

leeft	en	getrouw	de	grote	en	verheven	devotie,	zoals	hierboven	uiteengezet,	beoefent.	

Litanie	van	het	mensgeworden	Woord,	(u	kunt	ze	allemaal	reciteren	of	u	kiest	er	8	per	dag)	

Ave	maris	Stella,	p.	81	

	

	


