
Maria (blog 18) 
 

Oktober is begonnen. Het is Mariamaand en 
rozenkransmaand. Ik heb Maria gaandeweg en vooral als 
pastor steeds wat beter leren kennen. Nu word ik vooral 
geraakt door haar diaconale kant. Maria is praktisch 
ingesteld en heeft oog en oor voor de noden van haar 
medemensen.  
 
Ik denk aan de bruiloft van Kana, waar zij als eerste ziet 
dat de wijn opraakt. Wijn is teken van liefde, teken van 
vreugde. Als op een bruiloft de liefde en de vreugde er 
niet meer zijn, dan is het de dood in de pot. Maria lost 
het probleem niet op, maar ze schept de voorwaarden 
zodat Jezus kan ingrijpen. Ik zie dat ook als mijn taak. Als 
ik met mensen onderweg ben, dan kan ik hun problemen vaak niet oplossen, maar ik 
kan wel voorwaarden scheppen en mensen handvatten geven zodat ze zelf, met 
Gods hulp, hun problemen het hoofd kunnen bieden.  
 
Ik heb Maria beter leren kennen door de bedevaarten naar Lourdes. De ervaringen 
van mensen die vertellen hoeveel steun ze hebben ervaren bij Maria hebben me 
ontroerd. Mensen vinden ook veel steun bij elkaar door hun leven, hun pijn en 
vreugde te delen met elkaar en hun hart te openen voor de ander. Ook zelf werd ik 
geraakt als ik ´s avonds in de rust en de stilte bad bij de grot, bij Maria. Maria leert 
me luisteren naar mijn hart en ze leert me te luisteren naar de ervaringen van 
mensen. 
 
Tijdens mijn jaren in Italië was het de gewoonte om de veertien dagen vóór 15 
augustus, Maria ten Hemelopneming, de rozenkrans elke avond al wandelend te 
bidden. We liepen over smalle paadjes dwars door het bos over de berghelling en 
intussen baden we en zongen we en vroegen we bij elk tientje aandacht voor vrede, 
voor iedereen die ziek was, voor de mensen die in armoede leven, voor heel 
concrete mensen die we overdag hadden ontmoet. De combinatie van de prachtige 
natuur, een lied, hele concrete situaties die om aandacht vroegen en het Wees 
Gegroet leerde me de waarde van dit gebed tot Maria en de kracht van de herhaling.  
 
Ik wens ons allen toe dat we deze maand Maria aandacht geven om zelf te groeien in 
ons geloof, in onze diaconale, dienstbare houding. Samen de rozenkrans bidden, 
bijvoorbeeld op de woensdagavonden in verschillende kerken van onze parochie, is 
als een minibedevaart naar Lourdes, die ons helpt te luisteren naar elkaar.  
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