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Zo’n twintig jaar geleden begon ik mijn studie theologie aan de universiteit utrecht. Ik was 
een gezonde protestantse jongen met een licht katholiserende neiging, maar dat was toen 
allemaal werkelijk nog heel onschuldig. Wie had gedacht dat ik hier vandaag mijn gedachten 
met jullie zou delen over een nieuw mariaal feest!? 

Ik ben ondertussen al lang en breed katholiek. Maar de eerlijkheid gebiedt me te 
erkennen dat ik me het meest protestants voel als het in de kerk over Maria gaat. Ik voel nog 
altijd een soort ongemak bij Maria. Voor de duidelijkheid: ik begrijp de leer van Maria, ik kan 
het theologisch wel volgen, maar het bijbehorende sentiment krijg ik maar niet onder de 
knie.  

De organisator van deze bijeenkomst vroeg me of ik kon eindigen met wat kritische 
of prikkelende noties. Maar het spijt me. Die prikkelende en kritische reflexen rondom Maria 
heb ik zelf al genoeg. Ik wil wat anders doen: ik wil kijken of ik rondom dit nieuwe feest wat 
theologische lijnen kan ontwaren die eigenlijk juist wel heel passend en heilzaam zijn. Zo 
bezien is deze lezing een persoonlijk uitboeten van de laatste restjes protestantisme in mijn 
ziel, en bij zo’n belangrijk proces past natuurlijk geen kritische geest. Die mogen jullie dus 
straks zelf inbrengen. 

Ik zal dit alles doen zoals ik het vroeger heb geleerd. In drie punten. Ik wil het met 
jullie hebben over de verhouding tussen Maria en de Geest, Maria en de Kerk, en de 
betekenis van Maria als moeder. 
 
* * * 
 
Laten we beginnen met de verhouding tussen Maria en de Geest. 

Ik moest even nadenken over waarom er nu een Mariafeest komt, direct ná het 
pinksterfeest. Het is een gewaagde zet, lijkt me. Maar bij nader inzien vind ik het wel briljant. 
Want als je erover nadenkt heeft Maria alles met de Geest te maken. 

Laat ik het anders zeggen: als je op een theologisch gezonde manier over Maria wilt 
nadenken, mag je nooit de rol van de Geest vergeten. Het was de Geest die Maria tot 
‘begenadigde’ maakte. Het was de Geest ook die haar aanzette tot haar beroemde fiat in 
Nazareth “mij geschiede naar uw woord.” Het was de Geest die over haar kwam, waardoor 
zij de verlosser baarde. Die haar leidde naar Golgotha en vervolgens naar die bovenzaal in 
Jeruzalem op Pinkstermorgen, waar de Geest over allen kwam. De protestantse resten in 
mijn ziel halen opgelucht adem bij deze insteek: bij alle aandacht voor de mens Maria gaat 
Gods Geest voorop! 

Toch blijft het ook een gewaagde zet. Want Maria komt nu wel erg dicht op de Geest 
geschurkt. Wie nu Heilige Geest zegt, zegt direct de volgende dag al Maria. Maar mogen we 
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het niet even over God hebben zonder Maria daar direct aan haar haren bij te slepen? Daar 
gaan mijn gereformeerde hakken al in het zand! Hoezo moet het telkens maar weer over 
Maria gaan? 

Een terechte vraag, maar aan de andere kant: hoe zou het dan moeten? Hoe 
moeten wij als theologen nadenken over God de Geest zonder concreet te worden? Niets 
lijkt er zo abstract te zijn als pneumatologie. Niets kan gelovigen zoveel uitnodigen tot wilde 
speculatie als het nadenken over de Heilige Geest. De Geest wordt dan al gauw voorgesteld 
als een lichaamsloze universele energie die de kosmos doortrekt, en daarmee als een 
tegenhanger van alle concreetheid van ons christelijke bestaan. De pneumatologie wordt 
dan tot ‘geestdrijverij’.  

 
In de vroege kerk werd precies tegen dat soort spirituele zweverij Maria ingezet. 

Tegen bepaalde gelovigen die Jezus zó wilden ophemelen dat ze zich niet meer konden 
voorstellen dat Jezus echt mens was, benadrukt bijvoorbeeld Ignatius van Antiochië dat 
Jezus toch echt lijfelijk geboren is uit Maria. De concrete menselijkheid van Maria als een 
acuut tegengif tegen onlichamelijke spiritualiteit. 

Ook als wij praten over de Geest, kunnen we neigen naar abstracte spiritualiteit. 
Terwijl het evangelie het niet zo abstract maakt, integendeel: er zijn prachtige concrete 
voorbeelden van hoe de Geest vaardig wordt over de mens. En Maria is daar een uniek 
voorbeeld van. Nergens vinden we een beter voorbeeld van hoe die vreemde samenwerking 
tussen de Eeuwige God en een eenvoudig mensenkind zich kan voltrekken, dan in het leven 
van Maria. De mens die zegt “mij geschiede naar uw wil” terwijl ze nog niet weet wat God 
haar geven gaat, de mens die God in het Magnificat prijst voor een rijk dat nog niet zichtbaar 
is, dát is de mens in wie Gods Geest is.  

(Terzijde, voordat we Maria afschilderen als een volstrekt serene, passieve 
dienstmaagd: Maria is óók de mens die Jezus bij Kana dwingt om het feest te redden, en de 
mens die anderen beveelt om Jezus te gehoorzamen. Ze is ook de mens die in de stress 
schiet als ze haar kind kwijt is geraakt in Jeruzalem. Zo gedwee en sereen moet een 
geestvervulde mens er dus niet uit te zien.) 

Zo beschouwd heeft het nadenken over Maria heel vaak de functie van het nadenken 
over de verhouding tussen Gods initiatief en ons antwoord daarop; over de verhouding 
tussen genade en natuur; over begenadiging en de zondaar. Mariologie is voor een groot 
deel niets anders dan een christelijke antropologie: de leer van de geredde mens. En dan, 
om te voorkomen dat het een ahistorische en lijfeloze theorie wordt, heel concreet gemaakt 
aan de hand van Maria. 

We zijn hier als theologen onder elkaar, dus laten we dit eerste punt even netjes 
formuleren. We zagen: A. zonder een goede pneumatologie ontspoort de mariologie. Dan 
behandelen we Maria als een heldin die op eigen kracht tot grote hoogte is gestegen, terwijl 
zij bij uitstek de begenadigde mens is. En B. zonder een goede mariologie wordt de 
pneumatologie al gauw abstract gespeculeer.  

Kortom: Maria en de Geest zijn totaal verschillende grootheden, maar tegelijkertijd 
hebben ze alles met elkaar te maken. En daarom mag Maria, in de schaduw van het 
Pinksterfeest, ook best aandacht krijgen. 
 
* * * 
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Of ga ik  nu te snel? Ik constateerde net dat de pneumatologie abstract wordt, als je geen 
goede mariologie hebt. Maar is dat wel zo? Is Maria wel hét voorbeeld bij uitstek van wat er 
met de mens gebeurt als de Geest gaat waaien? Of zijn er nog andere voorbeelden te 
verzinnen die net zo belangrijk zijn? 

En zo kom ik op mijn tweede punt. Met Pinksteren draait het niet alleen om de Geest. 
Met Pinksteren wordt ook de kerk geboren. De kerk is het concrete resultaat van het werk 
van Gods Geest. Dus, als we niet vrijblijvend abstract over de Geest willen praten, kunnen 
we het hebben over Maria, maar we kunnen het ook hebben over de kerk. De Geest is niet 
zomaar aan iedereen altijd gegeven. Nee: Pinksteren begon toen Maria en de twaalven 
bijeen waren in Jeruzalem, rond 30 na Christus, en van daaruit met hun evangelie uiteen 
werden geblazen over de hele wereld. De kerk is dus, net als Maria, de concrete gestalte 
waarin die Geest gevonden wordt. 

De vraag is dus: wat is de verhouding tussen Maria en de Kerk? Op het nieuwe 
hoogfeest draagt ze de titel ‘moeder van de Kerk’ en dat is een lastige. Zoals een bisschop 
tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie zei: als de kerk onze moeder is, en Maria moeder 
van de kerk, dan zou Maria onze oma zijn.  Maar de concilievaders wilden juist af van de 1

grote afstand tussen Maria en de rest van de kerk: Maria was in het verleden zo puur, 
hoogverheven en sereen gemaakt, dat ze niet meer ‘één van ons’ was. Daar tegenin wilden 
de concilievaders benadrukken dat Maria niet los staat van de kerk. Ze is één van de vele 
gelovigen. Een belangrijke gelovige, dat zeker, maar niet méér dan een gelovige. Ze staat 
niet tegenover de kerk, maar staat in de kerk. Daarom waren ze huiverig om Maria ‘moeder 
van de kerk’ te noemen. Paus Paulus de Zesde zette door, en kondigde toch de titel ‘moeder 
der kerk’ officieel af. Ik begrijp dat de concilievaders daar in die context niet onverdeeld 
gelukkig mee waren, maar laten we eerlijk zijn. Als we spreken over een moeder van een 
gezin, ontkennen we toch niet dat die moeder ook zelf onderdeel is van dat gezin? Dus als 
je zegt dat Maria moeder is van de kerk, laat je wat mij betreft alle ruimte open om te 
spreken over Maria als lid van de kerk.  

Belangrijker om op te merken is, dat de relatie van Maria tot de kerk volgens het 
concilie een unieke is. Ze is niet zomaar het braafste meisje van de klas, maar ze is vooral, 
in haar concreetheid, ook een beeld van de kerk. Een icoon, een type. Haar vaak genoemde 
en wellicht overdreven puurheid, sereniteit en hoogverhevenheid moeten geen afstand 
scheppen tussen haar en de kerk, maar moeten juist wijzen op de heiligheid die God de kerk 
aan het schenken is.  2

Ook haar levensloop kan zo begrepen worden als beeld van de roeping van de kerk. 
God heeft Maria een cruciale rol toebedeeld in het heilsplan, en haar tot eerste persoon 
gemaakt die wist en geloofde dat Jezus de verlosser was. Zij stelde zich dienstbaar op aan 
dat heilsplan, en loofde God voor het wonder dat hij aan haar voltrok. Ze werd door Jezus 
terechtgewezen, toen ze hem als twaalfjarige jongen uit de tempel wilde halen. Ze vroeg 
namens alle feestgangers aan Jezus om de bruiloft te redden, en riep ondertussen de 
dienstknechten op om alles te doen wat Jezus hen zou opdragen. Dat alles deed ze vanuit 
haar geloof; niet omdat Jezus zich al had geopenbaard aan de buitenwereld. 

Dit is haast één op één te vertalen naar de rol van de kerk in de wereld. De kerk 
moet zich net als Maria dienstbaar opstellen aan Gods heilsplan, moet net als Maria God 

1 Méndez Arceo, bisschop van Cuernavaca, México. Hij kreeg van zijn collega’s overigens 
een stevige reprimande voor deze oneerbiedige opmerking. 

2 Vgl. uiteraard het conciliedocument uit 1964, Lumen Gentium, mn. 60-65. 
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loven voor het wonder dat Hij aan ons voltrekt, wordt net als Maria door Jezus soms 
terechtgewezen, en mag tegelijkertijd, als Maria, in haar voorbeden God smeken om de 
wereld te hulp te komen. En ondertussen roept de kerk de wereld op om alles te doen wat 
God opdraagt, zoals Maria de dienstknechten in Kana toesprak. 

 
Als je Maria zo begrijpt als oerbeeld van de kerk, gebeurd er iets belangrijks in je 

kerkbegrip. En het is goed om daar even de vinger op te leggen. 
In de kerk ligt namelijk altijd het gevaar op de loer, dat je gaat denken de waarheid in 

pacht te hebben. Dat is kerkelijke zelfgenoegzaamheid: we hebben Jezus al, dus we hebben 
de wereld niet nodig. De katholieke theologie is daar lange tijd goed in geweest. Dan werd er 
gesproken alsof de kerk Gods rijk op aarde was. Alsof in haar de verlossing al volkomen 
was, al áf. Ecclesiologische hoogmoed, het is een schadelijke ziekte maar het kwam, en 
komt, vaak voor. Met soms grote consequenties, en het misbruikschandaal is maar een 
voorbeeld van hoe de kerk blind kan worden voor de zonde in haar eigen kring 

Met Maria als voorbeeld kán dat beeld heilzaam gecorrigeerd worden. Maria is 
namelijk een mens. Een historisch figuur. Met een levensloop, een begin en een einde. 
Maria zag in haar leven uit naar Gods heil, en werkte mee aan de komst ervan. Maria is niet 
een statisch archetype dat boven de tijden zweeft - zo wordt ze ook wel eens afgebeeld! -, 
maar is met haar leven door God ingezet voor zijn heilsplan. Net zo is de kerk een 
historische gemeenschap. Ze is bijeengeroepen door God om, in afwachting van zijn heil, 
mee te werken aan de komst ervan. Ze omspant de generaties, maar overstijgt niet de 
geschiedenis. Met Maria als moeder weet ze zich geroepen om nú al te zingen over Gods 
rijk, herkent ze nú al Gods gang in de geschiedenis, maar weet ze ook dat er nog heel wat 
obstakels zullen komen.  

Als de kerk viert dat Maria haar moeder is, viert ze dat ze zich net als Maria vol 
geloof wil richten op het Rijk van God. Ze viert dat ze, in deze aardse geschiedenis, in blijde 
verwachting is. Ze juicht niet omdat ze zo intens content is met zichzelf, maar, net als Maria 
omdat ze zich verheugd in alles wat God nog gaat doen. Ze wijst net als Maria van zichzelf 
af, naar een toekomst die, op een bijzondere en geheimnisvolle manier al in haar aanwezig 
is.  3

Laten we dit tweede punt eens theologisch samenvatten: A een gezonde mariologie 
hangt nauw samen met een gezonde ecclesiologie. en B: met Maria is de kerk 
eschatologisch georiënteerd: ze ís niet zelf het Rijk van God, maar ze is in blijde verwachting 
van het Rijk van God.  

 
* * * 

 
We hebben nu twee dingen gezien. Het is passend om Maria en de Geest op elkaar te 
betrekken. En het is passend om Maria en de Kerk op elkaar te betrekken. Maar wat 
betekent nu dat moederschap van Maria voor de kerk? Laten we even teruggaan naar de 
Pinksterdag voor mijn derde punt.   4

3 Lumen Gentium 48. 
4 Vgl. Schmemann, Alexander (1972) "Our Lady and the Holy Spirit," Marian Studies: Vol. 23, 

Article 8, Pages 69-78. Te lezen via: http://ecommons.udayton.edu/marian_studies/vol23/iss1/8 
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Zo’n tweeduizend jaar geleden, op die Pinksterdag in Jeruzalem, daalde de Geest neer op 
de twaalven in de bovenzaal. Al gauw komt Petrus naar buiten. En hij houdt zijn toespraak. 
Petrus, rots op wie de kerk gebouwd zou worden, pakt zijn rol, het is haast een inaugurele 
rede. En je ziet voor je ogen de eerste hiërarchie voorzichtig ontstaan. Het begin van de kerk 
is onmiddellijk ook het begin van de kerkelijke structuur. De apostelen worden leiders, 
leggen zo de basis voor de episcopale structuur die onze kerk vandaag nog kent: 
bisschoppen die collegiaal met elkaar om gaan, een paus die als Petrus de eerste onder de 
gelijken is.  

Maria heeft op die pinksterdag, het was in feite de stichting van de kerk, geen 
zichtbare rol. Haar aanwezigheid wordt genoemd maar haar actieve rol is uitgespeeld. Wat 
doet ze daar?  

Ik stel me voor dat ze vooral moederlijk toekeek. Bedenk, Maria is daar een al wat 
oudere vrouw die door schade en schande weet: het leven loopt altijd anders dan je van 
tevoren bedenkt. Om zich heen ziet ze die enthousiaste jonge honden, die trouwe vrienden 
van haar zoon. Ze kent ze ondertussen goed en ze weet hoeveel haar zoon van hen hield. 
Ze zal die mannen in haar hart hebben gesloten! Deze mannen, het zijn nog knullen, ze 
krijgen de Geest, en ze willen de wereld veroveren.  

Die moederlijke blik van Maria, die is belangrijk. Bedenk maar eens wat een 
moederlijke blik doet. Beeld je eens in dat je op een verjaardag onverwacht een bekende 
Nederlander tegen komt. Laten we zeggen Mark Rutte. Je bent natuurlijk onder de indruk 
van zijn beroemdheid en macht, kijkt enorm tegen hem op en het voelt als een grote eer dat 
hij met jou staat te praten. Maar dan zie je in een ooghoek zijn moeder, die trots kijkt hoe 
haar zoontje daar in zijn nette pak staat. En plotseling zie je een andere kant van hem, een 
intieme kant die hij misschien liever verborgen hield. Je ziet hem als “kind van zijn moeder.” 
Het is nog steeds Mark Rutte. Hij is nog steeds even beroemd. Maar, naast de uitstraling 
van status en waardigheid, zie je plotseling ook kleine Markje staan. 

Ik vind het wel een mooi beeld om zo naar Maria als moeder van de kerk te kijken. In 
alle ernst, politiek gekrakeel en soms vieze machtsspelletjes van de kerkelijke hiërarchie, 
staat daar op de achtergrond Maria toe te kijken. Ik stel me voor dat ze soms haar hoofd 
schudt. Dan weer glimlacht ze. Misschien huilt ze in stilte. Ze ziet ons bezig, alle gelovigen, 
mannen en vrouwen. Ze ziet de bisschoppen en priesters in hun gewaden, knullen nog in 
haar ogen. Nu eens gloeit ze van trots om ons, dan weer maakt ze zich zorgen. Maar ze 
heeft ons allemaal in haar hart gesloten, want ze ziet hoeveel haar zoon van ons houdt. 

Zo beschouwd kan een beetje meer aandacht voor Maria een prettige balans 
brengen in een hiërarchisch ingestelde kerk. Hoe meer Petrus van zich laat horen, hoe meer 
we moeten onthouden dat daar ook nog Maria was, daar in de bovenzaal toen de Geest op 
hen allen neerdaalde.  5

Het feest van Maria als Moeder van de Kerk kan ons zo bevrijden van een soms 
verlammende nadruk op het hiërarchische of institutionele van de kerk. Maar Maria’s 
moederlijke blik biedt als het ware een interruptie van een kerkelijke hierarchie. Het 
benadrukt dat de kerk niet primair een soort grote organisatie is, maar allereerst het werk 
van de Geest. Misschien kun je de kerk wel beter vergelijken met een gemeenschap of een 
familie. Ook daar is de institutionele structuur cruciaal, maar tegelijkertijd dienstbaar aan de 
diepere onderlinge banden die verder gaan dan het institutionele. In die zin past dit feest 

5 Vgl. Von Balthasar en het onderscheid dat hij maakt tussen het “mariale en petrijnse 
principe” van de kerk. 
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heel goed bij de tendens van de laatste decennia die bekend staat als communio 
ecclesiologie: de postconciliaire poging van theologen om de kerk te beschrijven als een 
mystieke gemeenschap van God en mensen. Een gemeenschap waar God in een relatie 
van liefde treedt met ons. En pas in dat licht krijgt het ook belangrijke juridische, 
institutionele en dogmatische een plaats. 

Ik zou dit derde punt theologisch als volgt willen samenvatten: in de ecclesiologie 
mogen de institutionele en de mystieke, spirituele dimensie van de kerk niet tegen elkaar 
uitgespeeld worden. En het feest van Maria als moeder van de Kerk, juist zo direct na 
Pinksteren, zet ze in de goede verhouding, helemaal passend bij de hedendaagse 
katholieke communio-ecclesiologie. 

 
Laat ik ter afsluiting mijn theologische overwegingen nog eens herhalen. Ten eerste. 

We kunnen niet spreken over Maria zonder te spreken over hoe de Geest haar heeft 
vervuld. En tegelijkertijd kunnen we niet spreken over de Geest zonder concreet te worden, 
hoe de Geest in een mensenleven werkt. Maria is bij uitstek het voorbeeld van de 
geestvervulde mens. 

Tegelijkertijd is ook de kerk een concretisering van de Geest die op aarde werkt. En 
precies daarom lijkt ze op Maria. Ook de kerk is in verwachting, ze gelooft en herkent dat 
God in haar werkt, maar weet dat het Rijk van God op aarde nog niet definitief is gekomen. 
Precies die historische positionering en die eschatologische gerichtheid, bepaalt haar 
identiteit en alles wat ze doet. In die tussentijd bidt, looft en werkt ze, dienstbaar aan het 
evangelie, door de Geest voortgedreven. Als de kerk zich zo aan Maria blijft spiegelen, 
voorkomt dat veel kerkelijke hoogmoed. 

Tot slot hebben we gekeken naar het moederschap van Maria. Juist het perspectief 
van Maria’s moederschap helpt om het institutionele van de kerk wat te relativeren, in het 
juiste licht te zien, en recht te doen aan de diepe onderlinge verbondenheid die de leden van 
de kerk in Christus met elkaar hebben.  

Theologisch is dit dus allemaal behoorlijk goed te volgen, wat mij betreft, dit 
hoogfeest van Maria, moeder van de kerk. Het is geen losse poging om de maria-devotie 
wat op te krikken door nóg een feest - iets wat de protestant in mij in eerste instantie dacht 
te bespeuren. Integendeel. Het is een feest dat aansluit bij Pinksteren, want het viert het 
werk van de Geest. En bovenal is het een feest dat viert wat de katholieke theologie sinds 
het Tweede Vaticaanse Concilie steeds meer is gaan herontdekken: dat de kerk niet 
samenvalt met het instituut met ambtsdragers en een hiërarchie, maar dat het allereerst een 
gemeenschap van alle gelovigen. Ja, meer nog dan dat: met Maria als moeder is de kerk 
misschien nog het beste te vergelijken met een gezin. 
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