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Begin 17e eeuw waren de toenmalige paus, de kardinalen en bisschoppen 

in Rome, erg geschrokken toen zij het schilderij van Maria, die pelgrims 

ontvangt, zagen.  

Dat hadden zij niet verwacht: Maria een volksvrouw, gekleed als 

volksvrouw. Het schilderij was gemaakt door de wereldberoemde schilder 

Caravaggio: geen hemelse Maria op een troon gezeten, met engeltjes, 

bloemen, sterren en veel goud om haar heen. Nu een volksvrouw met een 

brede lach en een wapperende jurk en losse haren, die in de deuropening 

van haar huisje, haar kind toont aan pelgrims die op de stoep geknield 

zaten.  

Er was veel consternatie: wie durft zo Maria te schilderen. Gelukkig heeft 

het schilderij dat overleefd en is heel beroemd geworden. 

Elke tijd, elke kunstenaar die dat wil, tekent of schildert Maria volgens zijn 

eigen geloofsbeleving, die je kan raken of niet.  

Als wij het leven en geloof van Maria beschouwen, dan mogen wij zeggen 

dat zij bij haar ouders Joachim en Anna een gedegen goede opvoeding 

heeft gehad. Geloven in God stond centraal. Alle gebruiken en rituelen 

beleefde zij natuurlijk samen in het gezin en in de grote sociale 

gemeenschap.  

Geloof in God, was een absolute zekerheid… maar een God die ver weg 

was in de hemel, achter de horizon, ver, ver weg van de mensen maar wel 

echt bestaand. Als een verre God werd hij vereerd en aanbeden.  

Dan komt de engel met de boodschap van God zelf dat zij moeder zal 

worden van die verre God. En dan gebeurt de zeer, zeer grote verandering 

of vernieuwing. God wordt mens. Hij wil via de schoot van Maria op deze 

wereld komen en het geloof van Maria moet helemaal mee veranderen  ..  

totaal.  

De verre, verre God groeit nu in haar schoot. Dichterbij kan hij niet 

komen. In haar wil Hij groeien en geboren worden. Niemand kan nagaan 

hoe Maria deze totale geloofsverandering in haar leven heeft ervaren. 

Hoeveel overgave kostte dat? Was dit een hele grote sprong in het 

duister? 

Het ja-woord van Maria zal de hele wereld veranderen.  

 



Het kan niet anders dan dat de totale ommekeer in haar geloof, haar ook 

een nieuwe trouw, een onvoorwaardelijke toewijding aan Gods liefde heeft 

geschonken. 

De liturgie van komende weken gaat uitgebreid in op de ontwikkeling van 

het gezin.  

Vandaag ook wordt Jozef er duidelijk bij betrokken.  

Jezus wordt niet op een natuurlijke wijze geboren, verwekt door een 

natuurlijke vader. Jozef, een totaal rechtschapen Jood, hoort via een 

engel, dat er iets bijzonders aan de hand is met Maria.  

Jozef twijfelt niet aan zijn liefde voor Maria. God wilde dat zijn liefde en 

hun beider liefde voor elkaar groeit, groter wordt. En Jozef moet zijn 

vaderschap delen met een andere Vader en blijft zijn zoon opvoeden. 

 

In de heilsgeschiedenis en christelijke devotie praktijken staan Maria en 

Jozef altijd aan onze kant. Zij horen bij ons, altijd, toen, nu en altijd. 

Wat zijn wij begenadigd dat wij met al onze ellende, pijn, verdriet, maar 

ook met onze hoop en verlangen, met hen altijd verbonden de weg naar 

Jezus kunnen gaan. 

Ons leven, onze wereld is niet aan lot of toeval overgelaten.  

Ons wacht een toekomst waar Jezus liefde voor ons, begin en einde zal 

zijn.  

Amen. 


