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Onbevlekte Ontvangenis Maria Boodschap Moeder van Smarten Tenhemelopneming

Meditaties van de H. Kardinaal John Henri Newman bij de de litanie van Loreto 



Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt.
Mt 24, 42
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r Onze-Lieve-Vrouw  van Mantara, Libanon

Onze-Lieve-Vrouw zit neer in afwachting van haar zoon,
beeld van de Kerk die uitziet naar de wederkomst van de Heer.

Eerste 
Adventszondag

Heilige Maria, Allerzuiverste mOEDER, bid voor ons

“Met de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd bedoelt men de grote geopenbaarde waarheid, dat zij 
zonder erfzonde ontvangen is in de schoot van haar moeder, de H. Anna.  “In ongerechtigheid”, zegt de 
geïnspireerde schrijver in de psalm Miserere, “ben ik ontvangen en mijn moeder ontving mij in zonde”. De zonde 
die ieder van ons aankleeft en die in ons is vanaf het eerste ogenblik van ons bestaan, is de zonde van ongeloof 
en ongehoorzaamheid, waardoor Adam het Paradijs verloor.  (...) De gewone wijze om aan die toestand te 
ontkomen is het sacrament van het Doopsel.
Maar Maria is nooit in die toestand geweest; door een eeuwig raadsbesluit van God was zij daarvan vrijge-
steld. Van eeuwigheid heeft God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest besloten het mensdom te 
scheppen, en de val van Adam voorziende tevens besloten dat hele mensdom te verlossen door 
de menswording en de kruisdood van de Zoon. Op datzelfde onbegrijpelijke, eeuwige moment 
waarop de Zoon Gods geboren werd uit de Vader viel ook dat besluit om de mens te verlossen door Hem.  
(...) En de verlossing van Maria werd op die bijzondere wijze bepaald die wij de Onbevlekte Ontvangenis 
noemen.” 

(Vertaling in het Nederlands: prof. dr. Aurelius Pompe o.f.m.)

Kom, o Heiland, lang verwacht,
Jezus, kom, de wereld wacht!
Maak ons hart en geest bereid:
Heer, kom weer in heerlijkheid.
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r Engelen vereren de H. Maagd, 

William-Adolphe Bouguereau 

Heer, ik ben het niet waard dat Gij onder mijn dak komt; maar één enkel woord 
van U is voldoende om mijn knecht te doen genezen.

Mt 8, 8

Maandag in de 
eerste week van de Advent

Lofwaardige maagd, bid voor ons

“Maria is de Virgo prædicanda, de Maagd die geloofd en geprezen en begroet moet worden, die, letterlijk, 
behoort gepredikt en verkondigd te worden.
Wij zijn gewoon al wat wonderbaar, vreemd, nieuw en belangrijk is luid te verkondigen. (...) Toen een vrouw uit 
de menigte tot Christus riep: “Zalig de schoot die U heeft gedragen”, antwoordde Hij: “Zalig veeleer, die luisteren 
naar het woord van God en het beleven”. Die woorden werden bewaarheid in Maria. (...) Zij verdient luid gepre-
dikt en verkondigd te worden, omdat zij nooit enige zonde heeft bedreven, zelfs niet de geringste; omdat de 
zonde nooit enig deel in haar had; omdat zij wegens die volheid van Gods genade nooit een gedachte heeft 
gehad, nooit een woord heeft gesproken, nooit een handeling heeft gesteld, die niet in de hoogste 
mate aangenaam was aan de Almachtige God, omdat in haar de hoogste triomf werd gezien 
over de vijand van de zielen. Om dus, toen alles verloren scheen, te tonen wat Hij voor ons allen 
kon doen: om te tonen wat de menselijke natuur, zijn werk, zou kunnen worden; (...)  En dat is de reden 
waarom wij haar, die zulk een wonderbare genade heeft ontvangen, prediken en haar lof verkondigen.”

Gij die Gods zuivere moeder zijt,
de maagden in uw hoede leidt,
poort van het hoge hemelhof,
der mensen hoop, des hemels lof.



Ik prijs U Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen 
gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan 
kinderen.    

Lc 10, 21
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r Kerk Mater Admirabilis

Riccione, Italië

Dinsdag in de 
eerste week van de Advent

Bewonderenswaardige Moeder, bid voor ons

“Wanneer Maria, genoemd wordt de Admirabilis, de bewonderenswaardige, dan wordt ons daarmee te kennen 
gegeven, wat het gevolg is nu zij gepredikt wordt als Onbevlekt in haar Ontvangenis. (...) Zelfs aan geschapen 
schoonheid kan men slechts met vrees en ontzag denken als ze zo hoog is als die van Maria. Wat de grote 
Schepper zelf betreft, toen Mozes zijn glorie verlangde te aanschouwen, sprak Hij over Zichzelf: “Mijn aanschijn 
kunt gij niet aanschouwen, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven” (Ex 33,18.13). (...) Maar bij Maria, 
toen Gabriël bij haar kwam, ging het anders. Zij was wel ontsteld en schrok van zijn woorden, maar dat was 
omdat zij zo gering was in haar eigen ogen en zich hoorde aangesproken als ‘vol van genade’ en ‘gezegend 
onder de vrouwen’; maar het zien van de engel deerde haar niet. Daaruit leren wij twee dingen. 
Ten eerste, hoe groot de heiligheid van Maria was; zij kon immers de aanwezigheid verdragen 
van een engel voor wiens glans de heilige profeet Daniël in zwijm en bijna dood viel. En ten 
tweede, als zij zoveel heiliger was dan die engel en wij zoveel minder heilig zijn dan Daniël, welke grote 
reden hebben wij dan niet om haar te noemen de Virgo admirabilis, de Wonderbare, de Ontzagwekkende 
Maagd, als wij denken aan haar onuitsprekelijke zuiverheid.”

Nu daagt het in het Oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten
die eeuwig heersen zal.



Komt, volgt Mij! Ik zal u vissers van mensen maken.  
Mt 4, 19
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r Basiliek van het Heilig Huis

Loreto, Italië

Heilige Maria, Gouden huis, bid voor ons

“Waarom wordt zij Huis genoemd? En waarom Gouden Huis? Goud is het schoonste, het kostbaarste van alle 
metalen. (...) Daarom wordt ook in de H. Schrift de Heilige Stad figuurlijk een Gouden Stad genoemd. “De stad 
was van zuiver goud, gelijkend op helder kristal”, zegt de H. Johannes (Apoc 21,18). Hij wil ons natuurlijk een 
begrip geven van de wondere schoonheid van de hemel door hem te vergelijken met de schoonste van alle 
stoffen die we op aarde kunnen zien.
Om die reden is het ook dat Maria Gouden Huis wordt genoemd; want haar gratie, haar deugden, haar 
onschuld, haar zuiverheid zijn van zulk een alles overtreffende en verblindende volmaaktheid, zo kostbaar, zo 
uitgelezen, dat de engelen hun ogen als het ware niet van haar af kunnen houden, evenmin als wij 
ons zouden kunnen weerhouden een kunstwerk van goud te bewonderen.
Zij is het huis en het paleis van de grote Koning, van God zelf. (...) Terecht dus kon men zeggen 
dat zij van zuiver goud was, omdat een deel van dat goud bestemd was om er het lichaam van de Zoon 
van God uit te vormen. Zij was gouden in haar ontvangenis, gouden in haar geboorte. Zij onderging het 
vuur van haar lijden als goud in de smeltoven en toen zij was opgenomen in de hemel, was zij, naar de 
woorden van ons gezang: “Boven de Engelen vertrouwd, met de Koning in een kleed van goud”.”

Gij die der sterren schepper zijt,
met eeuwig licht uw kinderen leidt,
o Christus die de mensen redt,
hoor naar ons innig smeekgebed.

Woensdag in de 
eerste week van de Advent



Ieder nu die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelijken met een 
verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde.  

Mt 7, 24
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r Heiligdom van de Heilige Maagd Maria, Mater Amabilis 
Ossago Lodigiano, Italië

Beminnelijke Moeder, bid voor ons

Donderdag in de 
eerste week van de Advent

“Maar bij Maria was de heiligheid zó groot dat wij na haar gezien en gehoord te hebben, aan al degenen die er 
naar vroegen niets anders over haar zouden kunnen zeggen dan alleen dat ze engelachtig en hemels was.
Natuurlijk was haar gelaat zeer schoon; maar we zouden ons niet eens meer kunnen herinneren of het schoon 
was of niet; we zouden ons niets meer van haar trekken herinneren, omdat het haar schone zondeloze ziel was 
die glansde uit haar ogen, die sprak door haar mond, die men hoorde in haar stem en die haar geheel omstraal-
de. Als ze stil zat of als ze zich bewoog, als ze glimlachte of als ze bedroefd was, het was immer haar zondeloze 
ziel welke iedereen aantrok die nog een greintje genade bezat, nog enige rest van genade, nog enige liefde 
voor het heilige. Een hemelse muziek klonk er uit alles wat zij zei en deed, uit haar uiterlijk, uit 
haar voorkomen, uit haar houding, waardoor ieder oprecht hart dat in haar nabijheid kwam werd 
betoverd. Haar onschuld, haar nederigheid en bescheidenheid, haar eenvoud, oprechtheid en 
getrouwheid, haar belangeloosheid en haar ongeveinsde belangstelling voor iedereen die bij haar kwam, 
haar zuiverheid – dat waren de eigenschappen die haar zo beminnenswaardig maakten. En als wij haar 
op dit ogenblik zouden zien, dan zou onze eerste gedachte zijn: “o, wat is zij schoon!” en onze tweede 
gedachte zou zijn: “och, wat zijn wij lelijke verachtelijke wezens!”
 

O Heiland, open wijd de poort
en daal omlaag, Gods eeuwig Woord,
die aller mensen redder zijt,
zo lang voorzegd, zo lang verbeid.
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r Basiliek van de Onbevlekte Onvangenis
Lourdes, Frankrijk

Op die dag zullen de doven verstaan wat er voorgelezen wordt, 
na duisternis en nacht de ogen der blinden weer zien.

Jes 29, 18

Eerwaardige maagd, bid voor ons

Vrijdag in de 
eerste week van de Advent

“In de H. Schrift (Dan 7,9) wordt God terecht genoemd de “hoogbejaarde” en daarom is Hij oneindig eerwaar-
dig; maar de ouderdom is niet nodig om Hem eerwaardig te maken. In werkelijkheid heeft Hij niets van die 
menselijke uiterlijkheden van eerwaardigheid, die de gewijde schrijvers figuurlijk aan Hem moeten toeschrij-
ven, om ons die volkomen nietswaardigheid en dat eerbiedig ontzag te doen gevoelen, die ons moeten bezielen 
als wij aan Hem denken.

Iets van die aard geldt nu ook van de grote Moeder van God, voor zover een schepsel kan gelijken op de 
Schepper. Haar onuitsprekelijke zuiverheid en haar algehele vrijheid van iedere schaduw van 
zonde, haar Onbevlekte Ontvangenis, haar voortdurende maagdelijkheid, - deze voorrechten die 
zij genoot niettegenstaande haar prille jeugd toen Gabriël tot haar kwam, zijn zó buitengewoon, 
dat wij ons gedrongen voelen om in de profetische woorden van de H. Schrift  vol ontzag en tegelijk 
vol vreugde uit te roepen: “Gij zijt de roem van Jeruzalem, de vreugde van Israël, de trots van ons volk... 
daarom heeft de hand van de Heer u gesterkt en zult u geprezen zijn voor eeuwig!” (Judith 15,10)”

In den beginne was het Woord,
bestond bij God en werd gehoord
door al wat Hij in ’t leven riep,
toen Hij als God de wereld schiep.
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r Heiligdom van Maria, Rosa Mystica
Guhai Town, Changle City, China

Bij het zien van die menigte mensen werd Hij door medelijden bewogen, omdat 
ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder.

Mt 9. 36

Heilige Maria, mystieke roos, bid voor ons

Zaterdag in de 
eerste week van de Advent

“Hoe is Maria de Rosa Mystica geworden, de uitgelezen, keurige, volmaakte bloem van Gods geestelijke schep-
ping? Doordat zij geboren werd, opgroeide en beschut bleef in de mystieke tuin of het paradijs van God. De 
H. Schrift gebruikt meermalen het beeld van een tuin, als ze wil spreken over de hemel en zijn zalige bewoners. 

(...) In zulk een tuin werd de Mystieke Roos, de onbevlekte Maria, beschut en gekweekt om de Moeder van 
de allerheiligste God te worden, van haar geboorte af tot aan haar verloving met de H. Jozef, een tijdruimte 
van dertien jaren. Daarvan was zij drie jaren in de armen van haar heilige Moeder Anna, en tien 
jaar woonde zij in Gods tempel. In die heilige tuin, zoals men zeggen mag, leefde zij verborgen 
voortdurend besproeid door de dauw van Gods genade, en opgroeiend tot een steeds volmaakter 
hemelse bloem, totdat zij op het einde van die tijdsruimte geschikt was voor de inwoning van de Aller-
heiligste. Dat was de uitwerking van de Onbevlekte Ontvangenis.”

God wil een tempel bouwen om ons nabij te zijn,
en boven alle vrouwen zal zij gezegend zijn
die Hij zich heeft verkoren: Maria is haar naam, 
een roos die zonder doornen 
in bloei zal komen staan.
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r Heiligdom van Maria der Engelen
Chicago

Hij die na mij komt, is sterker dan ik, en ik ben niet waardig Hem van zijn 
sandalen te ontdoen. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. 

Mt 3. 11

Heilige Maria, Koningin der engelen, bid voor ons

Tweede 
Adventszondag

“Dat is de grote titel die aan Maria toekomt door haar moederschap, dat wil zeggen, door de nederdaling van de 
Heilige Geest op haar na de boodschap van de engel Gabriël te Nazareth, en door de daaropvolgende geboorte 
van de Heer te Bethlehem. Als Moeder van de Heer komt zij dichter bij Hem dan welke engel dan ook; dichter 
zelfs dan de serafijnen die Hem omringen en Hem zonder ophouden Heilig, Heilig, Heilig prijzen.
Er zijn twee aartsengelen die in het Evangelie een bijzondere taak hebben, de H. Michael en de H. Gabriël; en zij 
zijn beiden in de geschiedenis van de menswording met Maria verbonden. De H. Gabriël toen de Heilige Geest 
op haar neerdaalde. Sint Jan zag in een visioen “een groot teken aan de hemel (waar met de “hemel” de Kerk 
wordt bedoeld of het Rijk Gods), een vrouw bekleed met de zon, de maan aan haar voeten en op haar hoofd 
een kroon van twaalf sterren”; en toen zij op het punt stond haar Kind te baren, verscheen “een grote rossige 
draak”,  dat is: de boze geest, gereed “om haar Zoon te verslinden”,  zodra Hij zou geboren worden. De Zoon 
bleef behouden door zijn eigen goddelijke macht, maar toen achtervolgde de boze geest de moeder; 
maar de H. Michael en zijn engelen kwamen haar te hulp en overwonnen hem. (...) Nu nog, evenals 
toen, heeft de Heilige Moeder Gods scharen van engelen tot haar dienst, en zij is hun Koningin.”

O licht dat ons het heil vertelt,
een engel heeft een maagd gemeld,
nu wordt het groot geheim onthuld,
de oude profetie vervuld.
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Kerk van Makati, Filipijnen

Welnu, opdat ge zult weten dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden 
te vergeven - en nu sprak Hij tot de lamme - Ik zeg u, sta op, neem uw bed 
mee en ga naar huis.”      Lc 5, 24 

spiegel van rechtvaardigheid, bid voor ons

Maandag in de 
tweede week van de Advent

“Hier moeten we eerst de betekenis beschouwen van het woord ‘rechtvaardigheid’, zoals het door de Kerk wordt 
gebruikt; want hier heeft het niet de betekenis van wat er in het gewone taalgebruik mee bedoeld wordt. Met 
‘rechtvaardigheid’ wordt niet bedoeld de deugd van eerlijkheid, van billijkheid, van oprechtheid in onze betrek-
kingen met anderen. Het is een woord dat alle deugden tegelijk aanduidt, een volmaakte, deugdzame staat van 
de ziel, - gerechtigheid of zedelijke volmaaktheid; daarom beantwoordt het bijna geheel aan wat men bedoelt 
met ‘heiligheid’. 
Als dus Onze Lieve Vrouw genoemd wordt ‘Spiegel van Rechtvaardigheid’, dan wordt daarmee bedoeld dat zij 
de spiegel is van heiligheid, van deugdzaamheid, van bovennatuurlijke goedheid.

En wat bedoelt men verder met het woord ‘spiegel’? Een spiegel is een oppervlakte die weerspiegelt, zoals 
stil water, gepolijst staal of een glasspiegel. Wat is het dat Maria weerspiegelde? Zij weerspiegelde de 
Heer zelf, en Hij is de oneindige Heiligheid. Daarom weerspiegelde zij, zover als dat voor een schepsel 
mogelijk is, zijn goddelijke Heiligheid, en dus is zij de spiegel van Heiligheid of, zoals de Litanie zegt, 
van Rechtvaardigheid.”

Zie, de morgenstond is daar:
houdt uw lampen brandend klaar.
Weest bereid, de nacht is om:
weldra komt de bruidegom.
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Sint-Pieterskerk, Leuven

Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze samenbrengen, de 
lammeren dragen tegen zijn boezem, de schapen met zachte hand geleiden.

Jes 40, 11

Heilige Maria, Zetel van de wijsheid, bid voor ons

Dinsdag in de 
tweede week van de Advent

“Maria wordt met deze titel in de Litanie begroet, omdat de Zoon Gods, die in de H. Schrift ook het Woord en de 
Wijsheid van God wordt genoemd, eens in haar gewoond heeft, en in zijn eerste levensjaren na zijn geboorte 
werd gedragen in haar armen, en op haar schoot was gezeten. Omdat zij dus, als het ware, de menselijke troon 
was van Hem die heerst in de hemel, wordt zij genoemd de Zetel van de Wijsheid. Maar het bezit van haar Zoon 
duurde langer dan zijn eerste kinderjaren – Hij werd door haar bestuurd, zoals de H. Lucas (LC. 2,51) ons zegt, 
en Hij woonde bij haar in huis, tot Hij uittrok om te prediken – dus minstens dertig jaren lang. En dit brengt 
ons tot een gedachte over haar, verwant aan die waarop wij gisteren werden gebracht door de titel ‘Spiegel 
van Rechtvaardigheid’. Zoals die nauwe en voortdurende intimiteit met haar Zoon in haar een onbegrijpelijk 
grote heiligheid schiep, moet zij immers ook een hoge wijsheid en wetenschap verworven hebben. Ofschoon 
zij een arme vrouw was zonder menselijke gelegenheden tot ontwikkeling, moet zij in die jaren uit zijn 
gesprekken over het heden, het verleden en de toekomst, een kennis hebben ontvangen zo uitgebreid 
en zo diep, zo veelzijdig en zo grondig, dat zij in haar kennis van de schepping, van het heelal en van 
de geschiedenis de grootste geleerden moet overtroffen hebben, in haar kennis van de theologie de 
grootste theologen, in haar profetisch inzicht de meest begenadigde profeten. “

De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
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Toro, Spanje

Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust 
en verlichting schenken.

Mt 11. 28

Heilige Maria, Poort van de hemel, bid voor ons

Woensdag in de 
tweede week van de Advent

“Maria wordt de Poort van de hemel genoemd, omdat de Heer door haar van de hemel naar de aarde is geko-
men. Sprekend over Maria zegt de profeet Ezechiël: “Deze poort moet gesloten blijven, ze mag niet geopend 
worden en niemand mag er binnen gaan; want de Heer God van Israël is er door gekomen; dus moet ze gesloten 
blijven; alleen de Vorst, de Vorst zelf, mag er plaats nemen” (Ez 44,2-3).
Deze voorspelling nu is vervuld, ten eerste omdat de Heer het vlees heeft aangenomen van haar, en haar Zoon 
was; maar ten tweede ook omdat zij een bijzondere plaats had in het heilsplan van de Verlossing; evengoed 
als in haar lichaam is de voorspelling vervuld in haar geest en haar wil. Eva had een bijzondere plaats in de 
val van de mens, al was het Adam die ons vertegenwoordigde en ons door zijn zonde tot zondaars heeft 
gemaakt. De H. Schrift zegt: “de vrouw had bemerkt hoe goed de boom was om van te eten; hoe hij een lust 
was voor de ogen, en hoe verleidelijk, en ze plukte van zijn vrucht en at, en gaf er ook van aan haar man, en 
ook hij at ervan” (Gen 3,6). Zoals de ondergang van de wereld dus begonnen was door de vrouw, zo was 
het in Gods barmhartigheid passend, dat ook het herstel zou beginnen met de vrouw; zoals Eva de weg 
had geopend voor de noodlottige daad van de eerste Adam, zo was het passend dat Maria de weg zou 
openen voor het grote werk van de tweede Adam, onze Heer Jezus Christus.”

Gij die Gods zuivere moeder zijt,
de maagden in uw hoede leidt,
poort van het hoge hemelhof,
der mensen hoop, des hemels lof.
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 Sydney, Australië

Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Dit 
zal uw kop bedreigen, en gij zijn hiel!”

Gen 3. 15

Heilige Maria, Moeder van de schepper, bid voor ons

Donderdag in de 
tweede week van de Advent

“Dit is een titel die wij meer dan alle andere zouden geacht hebben onmogelijk te zijn voor een schepsel. Op het 
eerste gezicht zouden we geneigd zijn te zeggen dat al onze hoofdgedachten over de Schepper en het schepsel, 
over de Eeuwige en het tijdelijke, over de uit-zich-bestaande en de afhankelijke, daardoor in verwarring worden 
gebracht; maar bij nadere overweging zullen wij inzien dat wij die titel aan Maria niet kunnen weigeren zonder 
de goddelijke Incarnatie te ontkennen, d.w.z. de grote en fundamentele waarheid van de openbaring dat God 
is mens geworden. En dit werd reeds ingezien in de eerste tijden van de Kerk. Van het begin af waren de 
Christenen gewoon de Heilige Maagd “Moeder van God” te noemen, omdat zij inzagen dat het onmogelijk 
was haar die titel te weigeren zonder de woorden van Sint-Jan te ontkennen “Het Woord (dat is Gods Zoon) 
is vlees geworden” (Jo 1,14). En niet lang daarna zag men in dat het nodig was die waarheid door de stem 
van een Algemeen Concilie af te kondigen. Want tengevolge van de tegenzin die de mens heeft voor een 
mysterie, kwam de dwaling op dat de Heer niet werkelijk God was doch mens, enkel maar hierin van 
ons verschillend, dat God in Hem woonde, zoals God in alle goede mensen woont, alleen in hogere 
mate. (...) En sedertdien is de titel van Maria als Moeder van God in de Kerk wat men noemt een 
dogma geworden, een geloofsartikel.”

Te midden van de doornen zijt
gij in uw grote zuiverheid
een lelie die in wit gewaad
ter ere Gods te bloeien staat.
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Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebt niet gedanst; wij 
hebben een treurlied gezongen en jullie hebt niet op je borst geklopt.

Mt 11. 17

Heilige Maria, Moeder van Christus, bid voor ons

Vrijdag in de 
tweede week van de Advent

“Het was in de verwachting van de grote Messias dat het uitverkoren volk uitzag van eeuw tot eeuw. Hij zou 
komen om alle dingen recht te zetten. En op de grote vraag die hun geest bezig hield, wanneer Hij komen zou, 
volgde onmiddellijk die andere vraag, wie zijn Moeder zou zijn. Van het begin af was hun gezegd, niet dat hij 
uit de hemel zou komen, maar dat Hij zou geboren worden van een Vrouw. (...) Om deze reden onder andere 
was het dat ze zoveel waarde hechtten aan de gehuwde staat; immers, omdat ze geen besef hadden van het 
geheim van de wonderbare ontvangenis van Christus wanneer Hij werkelijk komen zou, meenden zij dat de 
huwelijksplechtigheid de noodzakelijke weg was voor zijn komst. Daarvandaan dat Maria, was zij geweest 
als de andere vrouwen, naar het huwelijk zou verlangd hebben, omdat daardoor voor haar het uitzicht zou 
geopend worden de grote koning ter wereld te brengen. Maar voor zulke gedachten was zij te nederig en 
te zuiver.  Het was haar ingegeven die betere weg te kiezen om God te dienen, die aan de Joden nog niet 
bekend was gemaakt, de maagdelijke staat. Liever dan zijn Moeder te zijn verkoos zij zijn Bruid te wor-
den. Toen de Engel Gabriël haar dan ook de hoge waardigheid aankondigde waarvoor zij bestemd was,  
schrok zij ervoor terug, totdat zij de verzekering kreeg dat zij niet zou verplicht zijn afstand te doen van 
haar bedoeling God uitsluitend te dienen in de maagdelijke staat.”

De wereld zinkt in avond neer,
Gij treedt als bruidegom, o Heer,
te voorschijn uit de schoot der Maagd,
de zuivere moeder die U draagt.
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Vaticaan

Elia is reeds gekomen, maar zij hebben hem niet erkend doch naar willekeur 
met hem gehandeld, zoals ook de Mensenzoon van hen te lijden zal hebben.

Mt 17. 12

moeder van de zaligmaker, bid voor ons

Zaterdag in de 
tweede week van de Advent

“De bijzondere naam waaronder de Heer vóór zijn komst bekend was, zagen wij gisteren, was die van Messias of 
Christus. Maar toen Hij zich werkelijk op aarde vertoonde, werd Hij bekend onder drie nieuwe titels: De Zoon van 
God, de Mensenzoon, en de Zaligmaker. De eerste drukte zijn goddelijke Natuur uit, de tweede zijn menselijke 
Natuur, de derde zijn persoonlijke functie. De engel die aan Maria verscheen noemde Hem de Zoon van God; 
de engel die aan Sint-Jozef verscheen noemde Hem Jezus, welke naam in onze taal Zaligmaker betekent; ook 
de engelen die aan de herders verschenen noemden Hem Zaligmaker (Lc 2,11). Maar Hij zelf noemde zich in 
het bijzonder de Mensenzoon. Niet alleen engelen noemen Hem Zaligmaker, maar ook de H. Petrus en de 
H. Paulus in hun eerste preken. De H. Petrus zegt dat Hij is “Leidsman en Zaligmaker” (Hand 5, 31), en de 
H. Paulus: “onze Zaligmaker Jezus Christus” (Tit 3, 6). En zowel de apostelen als de engelen geven ons de re-
den op waarom Hij aldus genoemd wordt. (...) Zo zegt de engel tot Sint-Jozef: “Gij zult Hem Jezus noemen, 
want Hij zal zijn volk verlossen van hun zonden” (Mt 1, 21); en de H. Petrus: “God heeft Hem verheven 
als Leidsman en Zaligmaker om aan Israël bekering te schenken en vergiffenis van zonden” (Hand 5, 
21) En van zichzelf zegt Hij: “De Mensenzoon is komen redden was verloren was” (Mt 18,  11).”

Het is een Lam dat komt en lijdt,
om niet ons alle schuld vergeeft.
Ons hart dat van verlangen beeft,
bidt Hem om zijn barmhartigheid.
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Forest hills, New York

Hij is het over wie geschreven staat Zie, Ik zend mijn bode voor U uit die de 
weg voor uw komst zal bereiden.

Mt 11. 10

Heilige Maria, Koningin der Martelaren, bid voor ons

Derde
Adventszondag

“Waarom wordt zij aldus genoemd? – zij die nooit enige wonde of kwetsing in haar geheiligd lichaam had 
ondergaan. Hoe kan zij verheven zijn boven al de velen wier lichaam de meest meedogenloze gewelddadig-
heden en de pijnlijkste folteringen terwille van de Heer hebben verduurd? Natuurlijk is zij de Koningin van alle 
Heiligen, van die velen die “met Christus wandelen in het wit gekleed, omdat ze daartoe waardig zijn” (Apoc 
7,13-14); maar kan zij dat ook zijn van hen “die waren geslacht om Gods woord en ook het getuigenis dat ze 
hadden beleden?”(Apoc 3,4; 6,9). Om deze vraag te beantwoorden moet men bedenken dat de pijnen van 
de ziel even hevig kunnen zijn als die van het lichaam. Wat moet dan het aanschouwen van de Passie en 
de kruisiging van haar Zoon een vreselijke ontzetting geweest zijn voor de Heilige Maagd! Haar 
smart was, zoals de Heilige Simeon haar bij de Opdracht van de Heer in de tempel gezegd had, 
een zwaard dat haar ziel doorboorde (Lc 2,35). Als de Heer zelf het vooruitzicht van wat hem 
te wachten stond niet meer kon dragen, als bij de gedachte daaraan zijn zweet als bloeddruppels op 
de grond viel, (Lc 22,44)   omdat zijn ziel aldus inwerkte op zijn lichaam, zien we daaruit dan niet, hoe 
groot zielenpijn kan zijn? En zou het dan verwonderlijk zijn geweest als Maria’s hoofd en hart bezwe-
ken waren toen zij onder zijn Kruis stond? Aldus is zij waarlijk de Koningin der Martelaren.”

Als een koning groot en goed,
zo treedt Gij ons tegemoet.
Kom, Heer Jezus, Mensenzoon,
leid ons voor uw koningstroon.
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Chicago

Een ster komt op uit Jakob, een scepter rijst uit Israël.”.
Num 24, 17

Heilige Maria, Heerlijk vat van devotie, bid voor ons

Maandag in de 
derde week van de Advent

“Devoot zijn betekent toegewijd zijn. We weten wat bedoeld wordt met een toegewijde echtgenote of dochter. 
Het is een persoon wier gedachten zich concentreren om iemand die innig geliefd en teder bemind wordt. Ze 
volgt hem zo veel mogelijk met haar ogen; ze tracht steeds middelen te vinden om hem te dienen; en als haar 
diensten ook maar gering van aard kunnen zijn, dan bewijst dat slechts hoe innig en hoe ononderbroken ze zijn. 
En vooral als het voorwerp van haar liefde verzwakt is, of pijn heeft, of op sterven ligt, dan leeft ze nog sterker 
mee in zijn leven, en weet zij van niets buiten hem. (...) De Heilige Maagd was de Moeder van de Heer, en zag 
al zijn smarten voor haar ogen; zij had dertig jaar lang intiem met Hem omgegaan en stond Hem wegens 
haar bijzondere heiligheid zo onuitsprekelijk na in de geest. Toen Hij werd bespot en gekneusd 
en gegeseld en aan het kruis genageld, voelde zij dat alles zo scherp alsof iedere smaad en 
iedere foltering die Hem werden aangedaan, haar zelf hadden getroffen. Zij had het wel van 
smart kunnen uitschreien, bij iedere kwelling die Hij onderging. Dit noemt men haar Compassie, haar 
medelijden met haar Zoon; en uit dit feit kwam het voort dat zij was het ‘Heerlijk Vat van Devotie’.”

Voor uw immense majesteit
buigt alle knie zich wijd en zijd,
buigt aarde en hemel zich ter neer
en dient U op uw wenken, Heer.
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Ik zal aan de volken andere, reine lippen geven. Dan zullen zij allen de naam 
van de Heer aanroepen en eensgezind Hem dienen.

Sef 3,9

Heilige Maria, eerwaardig vat, bid voor ons

Dinsdag in de 
derde week van de Advent

“Sint-Paulus noemt (2 Tim 2, 21) uitverkoren zielen edele, eervolle vaten; eervol, omdat ze uitverkozen, 
uitverkoren zijn; vaten, omdat zij door Gods liefde gevuld zijn met hemelse en heilige genade. Hoeveel te meer 
is Maria dan een eerwaardig vat, omdat zij immers niet slechts de genade van God in zich had, maar Gods Zoon 
zelf, naar vlees en bloed gevormd uit haar!
Maar de titel ‘eerwaardig’ voor Maria gebruikt, heeft nog een verdere en bijzondere betekenis. Zij was marte-
laar zonder de ruwe ontering, die het gevolg was van het lijden der martelaren. (...)

Maar Hij die een zondaarsschande gedragen heeft omwille van de zondaars, Hij heeft aan zijn 
zondeloze Moeder, deze ergste ontering bespaard. Zij heeft geleden niet in het lichaam maar 
in de ziel. Wel deelde zij in zijn dodelijke droefheid; wel leed zij mee met zijn lijden; wel door-
boorde de lans die zijn zijde doorboorde ook haar hart. Maar er waren geen zichtbare tekenen van dit 
innerlijke martelaarschap. Zij stond overeind, stil ingetogen, bewegingloos, eenzaam onder het kruis 
van haar Zoon, omringd door engelen en in haar maagdelijke heiligheid beschermd tegen de aandacht 
van allen die deelnamen aan de kruisiging van de Heer.”

Gij zijt aan de avond van de tijd,
gedrongen door barmhartigheid,
gedaald in maagdelijke schoot
om ons te redden van de dood.
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Onze-Lieve-Vrouw -Waver

Blinden zien en lammen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, 
doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.

Lc 7, 22

Heilige Maria, geestelijk vat, bid voor ons

Woensdag in de 
derde week van de Advent

“Geestelijk gezind zijn wil zeggen al die goede en heilige wezens die ons in werkelijkheid omringen, zien door 
het geloof, ofschoon wij ze niet zien met onze lichamelijke ogen; ze door het geloof zien even levendig als wij 
de dingen der aarde zien – het groene veld, de blauwe lucht, en de heldere zonneschijn. Daar vandaan komt 
het, dat de hemelse verschijningen waarmee heilige zielen worden begunstigd, slechts door een goddelijk 
inwerking de buitengewone voortzetting en bekroning zijn van die dingen die zij door de gewone werking der 
genade steeds voor de geest hebben. Deze verschijningen troostten en sterken de Heilige Maagd in al haar 
smarten. De engelen die om haar heen waren, begrepen haar, en zij begreep hen met een onmiddellijk-
heid, die men niet kan verwachten in hun omgang met ons, gewone mensen, die van Adam 
de zondesmet hebben geërfd. Dit is niet te betwijfelen; maar laat ons toch ook niet vergeten 
dat, evenals zij in haar smarten getroost werd door engelen, wij ook het voorrecht hebben in 
de vele beproevingen van het leven naar onze mate getroost te worden, door diezelfde hemelse boden 
van de Allerhoogste; en zelfs door de almachtige God zelf, de derde Persoon van de Heilige Drievuldig-
heid, die de taak op zich genomen heeft onze Paracleet, onze Trooster te zijn.”

Besproei ons hart, zo dor en droog,
met dauw en regen van omhoog.
Gij zijt het zacht, ootmoedig Lam
Gij zijt de Leeuw uit Juda’s stam.
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Kevelaar, Duitsland

Hij die u schiep... Hij is uw Bruidegom, Hij is uw Schepper; Zijn naam is: 
Heer der hemelse machten; Hij wordt genoemd: Uw Verlosser,

Jes 54.  5

troosteres der bedrukten, bid voor ons

Donderdag in de 
derde week van de Advent

“Dat is het geheim van de ware vertroosting: diegenen vooral zijn in staat anderen te troosten, die zelf veel te 
lijden hebben gehad, die de behoefte aan vertroosting hebben gevoeld, en ook ontvangen hebben. Zo staat er 
van de Heer zelf geschreven: “Juist omdat Hijzelf werd bekoord en zelf heeft geleden, kan Hij ook hen helpen 
die worden bekoord” (Hebr 2,18). En dit is ook de reden waarom de Heilige Maagd de troosteres der bedrukten 
is. Wij weten allen hoe bijzonder de vertroosting van een moeder is; en wij mogen nu eenmaal Maria onze 
Moeder noemen sedert de tijd dat de Heer van het kruis af de verhouding van moeder en zoon vaststelde 
tussen haar en Sint-Jan. En zij kan ons vooral daarom zo troosten omdat zij meer geleden heeft dan moe-
ders in het algemeen. (...) Zoals zij, toen de Heer nog kind was, had moeten vluchten door de 
woestijn heen naar het heidense Egypte, zo moest zij, na zijn Hemelvaart, scheep gaan naar 
het heidense Efese, waar zij leefde en stierf.

O, gij allen die leven moet te midden van ruwe buurlui of spottende gezellen, boosaardige kennissen 
of hatelijke vijanden, en die hulpeloos zijt, roept de hulp in van Maria, die zich zal herinneren wat zij 
zelf geleden heeft tussen de heidense Grieken en de heidense Egyptenaren.”

Zij die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten -
begroeten ’t morgenrood.
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Jezuietenkerk, Quito, Ecuador

Weliswaar behoef Ik de getuigenis van een mens niet, maar Ik zeg dit opdat 
gij gered zult worden. Hij was de lamp, ontstoken om te verlichten,

Joh 5, 34

allervoorzichtigste maagd, bid voor ons

Vrijdag in de 
derde week van de Advent

“Op het eerste gezicht is het niet duidelijk op welke wijze de deugd van voorzichtigheid in verband staat met de 
beproevingen en de smarten in het leven van Onze-Lieve-Vrouw; maar van één bepaald standpunt uit moeten 
wij toch denken aan haar voorzichtigheid in die beproevingen. 
Men herinnere zich dat zij niet alleen het grote voorbeeld is van het beschouwende leven maar ook van het 
praktische; en het praktische leven is, dat men er zich goed van kwijt, tegelijk een leven van boete en van voor-
zichtigheid. Maria nu had evenveel uitwendig werk te verrichten en harde dienst te doen als welke moderne 
liefdezuster ook. Natuurlijk liepen haar plichten uiteen naar de verschillende periodes van haar leven, als 
jong meisje, als echtgenote, als moeder en als weduwe; maar het leven vroeg van haar toch 
altijd plichten van dag tot dag, van uur tot uur. (...) Nu beduidt een leven van altijd nijver te 
zijn, altijd op z’n hoede, altijd vurig, in de wisselende omstandigheden van elke dag, zodat men 
niet slechts steeds handelt zonder zonde, maar tevens op de best mogelijke manier, zulk een leven 
beduidt een leven van onvermoeide oplettendheid. Maar van zulk een leven is voorzichtigheid de 
leidende deugd. Wegens de pijnen en smarten dus van haar aardse pelgrimstocht kunnen wij Maria 
aanroepen als de Virgo prudentissima.”

O Rechter die het oordeel spreekt,
o heilige, ons harte smeekt
dat Gij ons voor de pijlen hoedt
waarmee de vijand rondom woedt.
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Lichen, Polen

Van Juda zal de scepter niet wijken, de staf niet verdwijnen tussen zijn 
voeten, totdat hij verschijnt die hem dragen mag, hem zijn de volken 
gehoorzaam.      Gen 49. 10

Heilige Maria, ivoren toren, bid voor ons

Zaterdag in de 
derde week van de Advent

“Een toren is een bouwwerk dat hoger en opvallender is dan andere voorwerpen in zijn omgeving. Wanneer 
wij dus zeggen dat een man boven zijn medemensen “uittorent”, bedoelen wij daarmee te zeggen dat zij in 
vergelijking met hem klein lijken. Deze eigenschap van grootheid wordt geïllustreerd in de Heilige Maagd. 
Hoewel zij tijdens het lijden en de kruisiging van onze Heer meer leed dan de apostelen, omdat zij zijn moeder 
was, was zij toch veel nobeler in haar diepe ellende dan zij. Toen onze Heer Zijn lijdensweg onderging, sliepen 
zij van verdriet. Ze konden niet worstelen met hun diepe teleurstelling en moedeloosheid; ze konden het 
niet beheersen; het verwarde, verdoofde en overmeesterde hun zintuigen. En kort daarna, toen Petrus 
door omstanders werd gevraagd of hij niet een van de discipelen van onze Heer was, ontkende 
hij het. In deze grootmoedigheid en edelmoedigheid in het lijden is zij, vergeleken met de 
apostelen, passend als een toren. Maar torens, kan men zeggen, zijn enorme, ruwe, zware, 
opdringerige, sierloze bouwwerken, voor oorlogsdoeleinden en niet voor vrede; met niets van de 
schoonheid, verfijning en afwerking die bij Maria opvallen. Het is waar: daarom wordt zij de Ivoren 
Toren genoemd, om ons door de helderheid, zuiverheid en voortreffelijkheid van dat materiaal voor te 
stellen hoe verheven de lieflijkheid en de zachtheid van de Moeder Gods is.”

Als een koning groot en goed,
zo treedt Gij ons tegemoet.
Kom, Heer Jezus, Mensenzoon,
leid ons voor uw koningstroon.
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Kentucky, United States

Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal 
zijn volk redden uit hun zonden.

Mt 1. 21

Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons

“Zodra de grote fundamentele waarheid dat Maria de Moeder van God is, door het geloof in onze geest 
levendig is geworden, beseffen we dat daaruit nog meer wonderlijke waarheden volgen. 
Een van deze waarheden is dat zij ontheven was aan het gewone lot van stervelingen; het lot, namelijk, 
van niet slechts te sterven maar aarde in aarde te worden, as in as, stof in stof. Sterven moest zij, en zij 
stierf ook, zoals haar goddelijke Zoon gestorven was, omdat hij mens was. Maar verschillende 
redenen hebben heilige schrijvers er van overtuigd (- en het is in 1951 tot geloofswaarheid 
verklaard -), dat haar lichaam, ofschoon een tijd van haar ziel gescheiden en in het graf gelegd, 
daar niet gebleven is, maar, spoedig weer met haar ziel verenigd, door de Heer werd opgewekt tot een 
nieuw en eeuwig leven van hemelse glorie.
En de meest voor de hand liggende reden van deze overtuiging (- en dit geloofsartikel -) is wel deze, dat 
andere dienaren Gods eveneens door de macht van God zijn opgewekt uit het graf, en men niet kan ver-
onderstellen dat de Heer zulk een voorrecht aan iemand anders zou geschonken hebben zonder 
het tevens te schenken aan zijn eigen Moeder.”

Verzegelde, geheime bron,
schoon als de maan, klaar als de zon,
leid met uw lieflijk licht ons voort,
weer af het kwaad dat ons bekoort.

Vierde
Adventszondag



19
 D

EC
em

be
r Inslapen, tenhemelopneming en kroning van 

Onze-Lieve-Vrouw, Kathedraal van Chartres

Vrees niet Zacharias, want uw bede is verhoord; uw vrouw Elisabeth zal u 
een zoon schenken die gij Johannes moet noemen.

Lk 1, 13

Heilige Maria, Onbevlekte moeder, bid voor ons

“Een tweede overweging waardoor vrome geesten er toe gekomen zijn de Tenhemelopneming van 
Maria na haar dood zonder dat zij de algemene opstanding op de laatste dag behoefde af te wachten, 
als geloofspunt aan te nemen, is gelegen in de leer van de Onbevlekte Ontvangenis. Met haar Onbevlekte 
Ontvangenis bedoelt men niet alleen dat zij nooit enigerlei zonde of onvolmaaktheid bedreef in gedach-
ten, woorden of werken, maar dat daarenboven de schuld van Adam, die men erfzonde noemt, 
nooit een schuld van haar was, zoals die wel de schuld was van alle andere afstammelingen 
van Adam. Met haar Tenhemelopneming bedoelt men dat zij niet alleen met de ziel maar ook 
met het lichaam na haar dood in de hemel werd opgenomen, zodat er voor haar geen langdurige rust 
in het graf bestond, zoals dat wel het geval is met anderen, zelfs met grote Heiligen, die op de opstanding 
van hun lichaam moeten wachten tot de laatste dag. (...) Indien Eva, de schone dochter Gods, nooit tot stof 
en as zou geworden zijn als ze niet gezondigd had, zullen we dan niet zeggen dat Maria die nooit gezon-
digd heeft, het voorrecht dat Eva door haar zonde verloor, behouden heeft? (...) Daarom geloven 
wij dat Maria, ofschoon zij voor een korte tijd stierf, zoals de Heer zelf stierf, toch evenals Hij en 
door de kracht van zijn almacht uit het graf is opgestaan.”

Voor U buigt wat op aarde is,
de hemel en de duisternis,
en looft en prijst uw heilige Naam
om alles wat Gij hebt gedaan.

Maandag in de 
vierde week van de Advent
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Vlak bij de Toren van David in Jerusalem

God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in 
eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal 
nooit een einde komen.     Lk 1. 32

Heilige Maria, Toren van david, bid voor ons

“Een toren is naar zijn eenvoudigst begrip een bouwwerk ter verdediging tegen vijanden. David, de 
koning van Israël, heeft ook met dit doel een algemeen bekende toren gebouwd; en zoals hij zelf een 
voorafbeelding of type is van de Heer, zo is zijn toren een voorafbeelding van de Moeder des Heren.
Toren wordt zij genoemd omdat zij zo uitstekend de taak vervuld had van haar goddelijke Zoon te 
verdedigen tegen de aanvallen van zijn vijanden. Onder degenen die niet katholiek zijn is men 
gewoonlijk van mening, dat de eer aan haar gebracht afbreuk doet aan de hoge verering die 
wij aan Hem bewijzen: dat in de katholieke opvatting ‘Zij-Hem-verduistert’. Maar juist het te-
genovergestelde is het geval. (...) De geschiedenis leert ons hetzelfde. De landen die drie eeuwen gele-
den alle devotie voor haar hebben afgeworpen, menende dat men door haar uit zijn gedachten te zetten de 
lofprijzing van haar Zoon zou vergroten hebben in grote mate opgehouden Hem te aanbidden, hebben het 
geloof aan zijn Godheid prijsgegeven. De Katholieke Kerk, overal waar zij te vinden is, aanbidt Christus 
als waarachtig God en waarachtig Mens nog even vast als ooit. En het zou ook al heel vreemd 
zijn, als het ooit anders geschied was. Zo is Maria werkelijk de Toren van David.”

De hoge toren in het licht,
door koning David opgericht,
de tintelsterre die op zee
de zeeman leidt naar veilige ree. 

Dinsdag in de 
vierde week van de Advent
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Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep met luide stem uit: “Gij 
zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.

Lk 1, 41

Heilige Maria, machtige maagd, bid voor ons

“Er bestaat een kracht die deze zichtbare wereld vermag te wijzigen en te bedwingen, haar wetten te 
schorsen en op te heffen. Ik spreek over de wereld van de engelen en heiligen, van de heilige Kerk en haar 
kinderen; en het middel waardoor zij over de natuurwetten zegevieren is de kracht van het gebed. Door 
gebed kan alles gedaan worden wat natuurlijkerwijze onmogelijk is. Noë bad, en God verklaarde dat er 
nooit meer een overstroming zou komen die het mensdom zou verdrinken. Mozes bad, en tien 
verschikkelijke plagen overvielen het land van Egypte. Josuë bad, en de zon stond stil. Samuel 
(Sam 12, 17) bad, en donder en regen vielen neer over de tarwe-oogst. Elias bad, en er viel 
vuur van de hemel. Elisëus bad, en de doden kwamen tot leven. Ezechias bad, en het geweldige leger 
van de Assyriërs werd verslagen en ging ten onder. Dat is de reden waarom de Heilige Maagd de Machtige 
genoemd werd, - soms zelfs de Al-vermogende; want meer dan iemand anders, meer dan alle engelen 
en heiligen, heeft zij die grote, alvermogende genade van het gebed. Niemand heeft toegang tot de 
Almachtige zoals zijn Moeder die heeft; niemand heeft verdiensten gelijk aan de hare. Haar Zoon 
zal haar niets weigeren wat zij vraagt; en daarin ligt haar macht.”

Aan een ieder vraagt de Heer:
‘geef mij uw talenten weer’.
Hebben wij getrouw volbracht,
wat de Heer van ons verwacht?

Woensdag in de 
vierde week van de Advent



Onze-Lieve-Vrouw, Hulp der Christenen
Turijn, Italië
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Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder daar Hij welwillend 
neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd.

Lk 1, 47

Heilige Maria, Hulp der Christenen, bid voor ons

“Onze glorierijke Koningin is sedert haar Tenhemelopneming de middelares geweest van talloze dien-
sten aan het uitverkoren volk Gods op aarde en aan zijn heilige Kerk. De titel Hulp der Christenen slaat op 
die diensten, en het Goddelijk Officie noemt er vijf die allen met de Rozenkrans in verband staan. De eerste 
had plaats bij de eerste instelling van de devotie van de Rozenkrans door de H. Dominicus. De tweede 
was de grote overwinning door de vloot der Christenen bevochten op de machtige Turkse 
Sultan; ter blijvende herinnering aan deze wonderbare zegen liet Paus Pius de titel Auxilium 
Christianorum opnemen in haar Litanie, en Paus Gregorius XIII, die hem opvolgde, wijdde de 
eerste Zondag van october aan Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. De derde was de glorierijke 
overwinning onder de bescherming van de Heilige Maagd bij Wenen. Het vierde voorbeeld, de overwinning 
op de ontelbare krijgsmacht van dezelfde  Turken in Hongarije behaald op het Feest van Onze-Lieve-Vrouw 
ter Sneeuw. En het vijfde voorbeeld was het herstel van de tijdelijke macht van de Paus in het begin van 
de negentiende eeuw, nadat Napoleon, de Franse keizer, deze de Heilige Stoel had ontnomen; 
en bij die gelegenheid bestemde Paus Pius VII de 24ste mei, de dag van deze zegen, tot Feest 
van Maria, Hulp der Christenen, als blijvende dankzegging.”

Opdat Hij, als Hij komen zal
in ’t lichten van de jongste dag,
ons zijn genade schenken mag,
ons opheft uit de diepe val.

Donderdag in de 
vierde week van de Advent
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Puebla, Mexico

Ik zend mijn gezant voor Mij uit om voor Mij de weg te banen. En aanstonds 
treedt dan de Heer zijn heiligdom binnen,

Mal 3. 1

Heilige Maria, Getrouwe maagd, bid voor ons

“Dit is een der titels van de Heilige Maagd, die haar bijzonder siert sedert de tijd van haar Tenhemelop-
neming en haar glorierijke kroning aan de rechterhand van haar goddelijke Zoon. Hoe deze titel haar 
eigen is wordt duidelijk, als we enige andere voorbeelden nagaan waarbij getrouwheid vermeld wordt in 
de Heilige Schrift. Het woord getrouwheid betekent loyaliteit tegenover de overheid, of ook wel nauw-
keurigheid in het nakomen van een verbintenis. In deze tweede zin wordt het zelfs toegepast op 
de almachtige God zelf, die zich in zijn grote liefde voor ons gewaardigd heeft door zijn belof-
ten en zijn verbond met zijn schepselen grenzen te stellen aan de uitvoering van zijn macht. Hij 
heeft zijn woord gegeven dat, als wij Hem maar nemen als ons erfdeel en ons in zijn handen stellen, 
Hij ons door alle beproevingen en bekoringen heen zal leiden en ons veilig naar de hemel zal brengen. En 
om ons aan te moedigen en te bezielen, herhaalt Hij op verschillende plaatsen in de Schriftuur dat Hij de 
getrouwe God, de Getrouwe Schepper is. (...) Zo is nu Maria bij uitstek getrouw aan haar Heer en Zoon. 
(...) Zoals Hij ijvert voor haar eer, zo ijvert zij voor de zijne. Hij is de bron van genade, en al haar 
gaven ontspringen aan zijn goedheid. 

De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht.

Vrijdag in de 
vierde week van de Advent
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Saint-Cloud, France

En gij, kind, profeet van de Allerhoogste zult ge worden genoemd, want 
voorafgaan zult gij aan de Heer en gij zult zijn wegen bereiden en zijn volk 
de redding doen kennen.     Lk 1, 76

Heilige Maria, morgenster, bid voor ons

“Welke zijn in deze zichtbare en zintuigelijke wereld de meest geëigende symbolen om ons de glorie 
van die hogere wereld voor te stellen die verheven is boven onze lichamelijke gewaarwording? (...) Twee 
ervan worden in de Litanie van de H. Maagd op haar toegepast als haar titels – de sterren daarboven en de 
bloemen beneden. Zij is tegelijk de Rosa Mystica en de Stella Matutina. Van deze twee past de Morgenster 
haar wel het best en wel om deze reden: de roos is kort van leven; zo bevallig en geurig zij is in 
haar middaghoogte, zo zeker is haar verval. Maar Maria blijft als de sterren voor altijd, even 
glansrijk als zij was op de dag van haar Tenhemelopneming; even zuiver en volmaakt wanneer 
haar Zoon ten oordeel komt als op dit ogenblik.
Het is Maria’s prerogatief de Morgenster te zijn die de zon aankondigt. Zij schijnt voor zichzelf, en niet van 
zichzelf, maar zij is de afspiegeling van haar en onze Zaligmaker, en zij verheerlijkt Hem. Wanneer zij in de 
duisternis verschijnt, weten wij dat Hij in de nabijheid is. Hij is de Alpha en de Omega, de Eerste en de 
Laatste, het Begin en het Einde. Ziet, Hij komt spoedig, en zijn vergelding met Hem, om iedereen 
overeenkomstig zijn werken te vergelden. “Ja, Ik kom haastig. Amen. Heer Jesus, kom” (Openb 
22, 20).”

O Morgenstond, zo lang verbeid,
o Zon van algerechtigheid,
de dag breekt aan, de nacht is om:
wij wachten, kom, Heer Jezus, kom.

Zaterdag in de 
vierde week van de Advent
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Loreto, Italië

Van ’t vroeglicht van de dageraad
tot waar de zon weer ondergaat,
zingt elk de koning Christus eer,
het kind der Maagd is onze Heer.

De Heer die alles deed ontstaan,
Hij neemt de knechtsgestalte aan,
opdat door ’t vlees Hij ’t vlees bevrijdt
en wat Hij schiep, behoudt en leidt.

Het is de schoot der reine Maagd
die hemelse genade draagt
en zwelt van een geheimenis
dat voor haarzelf verborgen is.

Haar lichaam ongerept en kuis
wordt voor God zelf een heilig huis.
Geen man bekent zij. Door het woord
brengt zij de Zoon des hemels voort.

Hem is het die zij ’t leven geeft,
die Gabriël verkondigd heeft,
en wie de Doper hulde bood,
opspringend in zijn moeders schoot.

Hij die het hele leven hoedt,
die ook de kleinste vogel voedt,
ligt hier in ’t stro, Hij ’s hemels vorst,
hier drinkt Hij aan zijn moeders borst.

Luid klinkt het lied van ’t engelenkoor:
Ere zij God, de hemel door.
Aan herders wijst het in een stal
de grote herder van ’t heelal.

U, Jezus, zij de heerlijkheid,
die uit de Maagd geboren zijt,
met Vader en met Geest tezaam
zij eeuwig lof uw grote Naam.

Hoogfeest van Kerstmis
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