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Hoort hoe God met mensen omgaat 
Hoe Hij tot Maria kwam, 
die Hij van het woord vervulde 
eens beloofd aan Abraham 
 
Vaak zingen we dit lied in onze twee kerken, maar nu heeft het een bijzondere klank. 
We vieren vandaag hoe God via zijn aartsengel Gabriël tot Maria kwam. 
Ze werd door Zijn Woord vervuld eens beloofd aan Abraham. 
Abraham is de stamvader van de Joden, de Christenen en de Moslims. 
Aan hem werd nageslacht beloofd talrijker dan korrels zand. 
Maria jubelt het uit dat alle geslachten haar zalig zullen prijzen. 
Dat gebeurt nog steeds. 
Vandaag gebeuren er bijzondere dingen. Op de dag dat de menswording van God aangekondigd 
wordt, roept paus Franciscus alle christenen op om 12 uur vanmiddag het gebed te bidden dat 
Jezus, Gods mens geworden woord geleerd heeft: het Onze Vader. 
De Franse bisschoppen roepen hun landgenoten op om 19.30 de kerkklokken te luiden en een 
kaars te branden. Wij luiden de klokken om 19.00 uur een kwartier om de mensen in de zorg te 
steunen en te danken. 
Onze noveen tot onze Lieve Vrouw van Lourdes stopt vandaag. 
Morgen gaan we een noveen houden ter ere van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog riepen velen haar steun in en men plaatste na de bevrijding, nu 
75 jaar geleden een tegel met haar beeltenis aan de woning. 25 maart Maria Boodschap is dus 
een speciale dag. 
Maria zegt ja op de roepstem van God zoals stamvader Abraham dat ook heeft gedaan. Ze gaat 
met God op weg. Ze stelt zich helemaal voor Hem open. We eren haar terecht met het 
rozenkransgebed, maar haar aardse leven is niet over rozen gegaan. 
Haar hart is met menig zwaard doorboord. Ze stond langs de weg toen haar zoon Jezus zelf het 
kruis dragend zijn dood tegemoet ging. 
Wat ging er door Hem en haar heen? Het is tegen de natuur dat een ouder haar kind overleeft. Ze 
stond onder het kruis toen hij haar toevertrouwde aan de zorgen van zijn geliefde leerling 
Johannes. Ondanks alles bleef ze trouw aan haar ja-woord aan God gegeven. Daarom is zij ons 
grote voorbeeld  en staat ze tegelijk dicht bij ons, juist nu. 
We zouden in vreugde 75 jaar vrijheid moeten kunnen vieren van de verschrikkingen van de  
Tweede Wereld Oorlog, maar in plaats daarvan voert de wereld oorlog met het corona-virus. 
De hele wereld heeft nu een gezamenlijke vijand en de strijd is nog lang niet gestreden. 
Van Maria kunnen we leren om trouw te blijven aan elkaar en aan God die het leven wil en niet 
de dood.   
We kunnen van haar leren hoe we ondanks afstand nemen vanwege onze gezondheid elkaar 
nabij kunnen zijn. 
Dat kan ook door samen te bidden als je een tijd afspreekt zoals vanmiddag 12 uur het Onze 
vader op initiatief van paus Franciscus. 
Op dat moment vormen we een keten van gebed: we stellen ons samen open voor God en zijn 
boodschap zoals Maria. 
Moge dit gebed ons de kracht geven om elkaar zoals Maria nabij te zijn juist in deze tijd. 
Moge we blijven geloven dat we  
horen hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij tot Maria kwam, 
die  Hij van het Woord vervulde, 
eens beloofd aan Abraham. 
Amen. 
 
Pastoor Paul Verbeek 


