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Wie is Maria? Wat betekent zij voor de toekomst van de Kerk? 

Samenvatting van de Pinksterlezing van André Roes, auteur van het boek “Maria. Pleidooi 
voor een barmhartige en vreugdevolle Kerk”, gehouden in Klooster Wittem op 22 mei 2021. 
          door Frank Geerings 

Spreker begon zijn toespraak met het delen van zijn persoonlijke beleving wat de persoon 
Maria voor hem in zijn leven betekent (heeft). Hij plaatst dat in de context van de 
secularisatie die in onze maatschappij heeft plaats gevonden. Een deel van de mensen heeft 
de secularisatie als bevrijdend en louterend ervaren en voor een ander deel betekende het 
verlies, neergang en verdriet. Het vervolg op deze fase noemt hij de tijd van “onttovering’. 
Waarom moet alles naar God verwijzen, naar wat mij te boven gaat? God is niet meer nodig. 
God en kerk zijn verleden tijd geworden. De derde fase van de secularisatie maakt kerk en 
religie tot een strikt persoonlijke kwestie, te respecteren maar het liefst in het privédomein 
teruggedrongen.  

Tot zijn vreugde bemerkte hij bij zijn komst naar Limburg dat hier langs de kant van de weg 
nog steeds Mariabeelden, kruisen en kappelletjes staan. Hij constateert dat 80% van de 
wereldbevolking nog steeds religieus verbonden is en in de niet-westerse wereld het 
katholicisme nog steeds groeit en Maria-oorden nog springlevend zijn. Je kunt wel veel “op 
willen ruimen” maar nooit de hunkering van mensen naar zin, betekenis en de behoefte aan 
hoop. 

Ratio en wetenschap maken deel uit van de grootheid van de mens. Blijf altijd je verstand 
gebruiken, zeker in een tijd waarin fictie, nepnieuws, emotie en waarheidsrelativisme aan de 
orde van de dag zijn. Blijf je bezighouden met de relatie en spanning tussen geloof en 
wetenschap. Hij pleit er voor dat de wetenschap open moet staan voor nieuwe 
interpretaties  en modellen.  Spreker haalt in dezen o.a. Kafka aan die stelt dat God en 
Christus altijd iets van een geheim houden waarop je geen (rationele) greep moet willen 
krijgen. Bij Maria gaat het om een aspect van het geloof waar het hart veel meer in het 
geding is dan het verstand. In het christelijk geloof spreek je over het hart als het middelpunt 
van de mens: daar verlang je, zoek je en laat je je door God raken, daar zetelt de 
barmhartigheid. Paus Franciscus zegt hierover: in het hart komt alles samen, lichaam en 
geest, verstand, wil en gevoel. Hou al die dimensies bij elkaar. 

Aan de hand van voorbeelden komt spreker tot de conclusie dat het handelt om 
“ontvankelijkheid” die God in ons gelegd heeft. Je kunt op een boodschap of een roepstem 
ingaan of niet. Daar ben je vrij in. Ga ik mee in het verhaal of maakt het mijn leven anders? 
Of doe ik het af als een mythe? Over Mariawonderen, over Mariadogma’s kun je gerust (en 
moet je zelfs) nadenken, debatteren, maar blijf steeds open en ontvankelijk.  

Mariadogma’s hebben ons iets wezenlijks te zeggen. Dogma’s verwijzen naar iets, het zijn 
geen strikt verstandelijke redeneringen, het gaat om ervaringskennis, een aanschouwelijke 
kennis, niet om begrijpelijke kennis. Het is de gróndslag van het christelijk denken. Ooit 
begon de jonge Kerk met een levende ervaring van Christus. Die ervaring, die vreugde, 
begint met stamelende woorden, zoekt taal, begrippen, de wil om het vast te houden en om 
het vast te leggen.  
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Vervolgens verwijst Roes naar de rol van concilies. Daar handelde het om wezenlijke dingen, 
over strijd en politieke belangen. Als Christus maar een “gewoon” mens was, kon hij de 
wereld niet redden. Zo werd o.a. geconcludeerd dat Jezus volledig is, volledig God én 
volledig mens. Maria is de moeder van God en door haar is God het mensengeslacht 
binnengetreden. Zij is verheven, van een hoge orde. En zo blijkt uit de kerkgeschiedenis, dit 
roept tot op de dag van vandaag een soort spanning op. Tussen het hóge, het verhevene en 
het nederige, het gewone, het menselijke. In Mariaprocessies kun je Maria soms hoog boven 
de mensen uitgedragen zien. Maar een moeder is ook nabij. En nabijheid is een kernwoord 
in het christendom. Christus is nabij. Maria is nabij. God kan ver en onzichtbaar lijken, maar 
het is de Zoon die afdaalt om bevrijding en ontferming te brengen. De Zoon is een persoon, 
hij heeft een gelaat, is volop menselijk. De Zoon is van een diepe aardsheid, meegaand in het 
lijden van de wereld. 

In Lourdes is Maria zeer aards aanwezig tussen zieke en gekwetste mensen. Voor Bernadette 
waren God, Jezus en Maria levende werkelijkheden tot wie zij in innige vertrouwenheid kon 
bidden. De mysticus Eckhart (13de eeuw) spreekt over de Vader en de Zoon die elkaar 
toelachen. De vreugde ervan is de liefde, is de H. Geest. Het is de adem van God en op die 
adem leven wij volgens kardinaal Simonis. De H. Geest brengt vreugde, vrede, geduld, 
goedheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing voort. Dit zijn mariale deugden. 

Wij, de Kerk moeten zonder zonde en kwaad zijn. Dat is opdracht volgens Paulus en geen 
eigenschap. We moeten beminnen, vergeven om een onbevlekte, maagdelijke kerk te 
worden. Maria is een schakel in de heilsgeschiedenis, een model van schuldeloosheid. Hierin 
passen ook het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis (1854), Maria is vrij van zonde, en 
het dogma van Maria Tenhemelopneming (1950), zij wordt met lichaam én ziel bij God 
opgenomen. 

Paus Franciscus zegt: “Als je wilt weten wie Maria is, vraag het de theologen. Als je wilt 
weten hoe Maria liefheeft: vraag aan het volk”. Dat volk heeft altijd intens tot Maria 
gebeden. Hoe belangrijk is het gebed? Het vormt één van de drie pijlers van de Katholieke 
kerk. De eerste pijler is het evangelie, het woord. Verkondig dit. De tweede pijler is het 
vieren van geloof in gebed en sacramenten. Tenslotte als derde pijler, ga naar de mensen, de 
dienst van de liefde. 

Maria is de moeder van een Kerk die ook zondig en verdeeld is. Roes verwijst in zijn betoog 
naar een uitspraak van Johannes XXIII: spoor mensen aan, veroordeel niet alleen. Respecteer 
de persoon, wijs alleen de dwaling af.  Vermijd dus harde taal die de dialoog onmogelijk 
maakt. Veel conflicten, ook in de Kerk kun je biddend in een goede geest oplossen, ben 
barmhartig voor elkaar. Bidden is nabijheid creëren. 

De ondertitel van Roes’ boek luidt: pleidooi voor een barmhartige en vreugdevolle Kerk. Hoe 
kijk je zelf naar de Kerk? Als een Kerk die zonde en schuld met zich meedraagt? Zowel in een 
ver als in een nabij verleden. De kerkgeschiedenis leert dat de Kerk zich steeds herstelt. Zij is 
in staat om tot grote veranderingen, tot grote sprongen en mutaties en tot nieuwe 
paradigma’s te komen. Paus Franciscus hamert al geruime tijd op de noodzaak van een 
dienstbare kerk. Een kerk die naar de mensen toegaat, er op uittrekt, de straat op, naar de 
huizen van de mensen. In Nederland zien we dat pastores nauwelijks nog huisbezoeken 
afleggen. Zij kennen de mensen niet meer. Je kunt zeggen dat de Nederlandse kerk een 
dramatisch gebrek aan hartelijke nabijheid kent. Zo moet volgens Roes de Kerk ook haar 
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stem verheffen. In 2013 keerde paus Franciscus zich scherp en ondubbelzinnig  tegen 
economische systemen die de waardigheid van de mens ondermijnen. We mogen de armen 
niet alleen laten. Ook in dit opzicht moet de kerk een barmhartige moeder zijn. 

De toekomst van de kerk ligt in de vreugde. De Kerk moet altijd haar stem verheffen, 
normen stellen, kwaad aanklagen, opvoeden, leren. Dat zijn vaderlijke eigenschappen. Maar 
de Kerk moet ook een moeder zijn, barmhartig, voorbij schuld en oordeel, de harten van de 
mensen verwarmen en ook in de nacht met hen meegaan. 

Er is veel kwaad in de wereld. Over de hele wereld in kerken, kapellen, bedevaartoorden 
leggen mensen hun problemen bij Maria neer. Maria is de moeder van een barmhartige, 
meedogende God. Als alle gerechtigheid gefaald heeft, als je bent uitgeprocedeerd, tegen 
ambtelijke muren oploopt, als je doodongelukkig of doodziek bent, is Maria een laatste 
schuilplaats. Tot haar kan ik mij richten. 

Maria is ook een toevlucht van de “zondaars”, een troosteres van de bedroefden, maar ook 
de moeder van de goddelijke genade. Zij die hoop hebben, leven anders.  

Waar is het Roes in zijn boek over Maria om te doen? Mensen die tot Maria bidden 
vertegenwoordigen het mariale aspect van de Kerk dat te veel verwaarloosd is. Veel van 
onze kerkdiensten zijn on-stil, luidruchtig geworden, overwoekerd met woorden, preken en 
liturgieën. Hij haalt een uitspraak  van rabbi Ben Elieser aan die eens weigerde een synagoge 
in te gaan: “ik kan er niet in “ zei hij, “het is immers van muur tot muur en van vloer tot 
plafond óvervol met lering en gebed, waar zou dan nog plaats voor mij zijn?”  De gesproken 
woorden komen veelal niet uit het hart dat op de hemel is gericht, die woorden stijgen niet 
op in de hoogte, maar blijven in het huis opgestapeld liggen. Daarentegen is Mariadevotie 
dat deel van de religie dat recht uit het hart ontstaat en dat omhoog bidt. 

Het christendom vraagt veel van ons, het stelt hoge eisen aan de mens. Dat heeft een 
schaduwzijde die op het leven van veel mensen heeft gedrukt. Je moet zoveel en er worden 
zoveel eisen aan je gesteld. Maar mensen hebben ook behoefte aan plaatsen waar ze zich 
veilig kunnen voelen, op krachten kunnen komen om daarna weer verder te gaan. De kerk is 
niet alleen een strenge, veeleisende Vader, maar zij is ook een geduldige barmhartige 
moeder. In Maria bidden mensen, bewust of onbewust, tot een vrouw, de Moeder van God, 
die niet is aangetast door zonde en kwaad. Dat heb je nodig om te kunnen leven. 


