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Eigenlijk wilde ze geen kinderen. Haar man had tegen haar gezegd dat ze 
dan moest stoppen met werken, en dat deed ze liever niet – want ze was 
een verpleegkundige in hart en ziel. Maar eenmaal zwanger dankte ze God 
voor het wonder dat in haar groeide. En zo gingen de maanden voorbij, de 
babykamer werd geschilderd, kleertjes gestreken en dagen geteld.  
Maar toen ging het plotseling mis. Ze weet nog steeds niet hoe, maar ze 
struikelde en viel van de trap – helemaal van boven naar beneden. En 
meteen wist ze: dit was het – haar bijna voldragen kindje had de val 
inderdaad niet overleefd.  
 
En toen werd het stil. Ze staakte haar dankgebeden, balde nu haar vuisten 
naar God: waarom had Hij haar dit aangedaan? En in dat bittere verdriet 
raakten zij en haar man elkaar kwijt en scheidden uiteindelijk, waarna hij 
terugging naar de Filippijnen – het land waar ze beiden vandaan kwamen. 
Nu moest ze alleen verder. Pakte met de moed der wanhoop haar werk 
weer op, maar ging niet meer naar de kerk – ze had er niets meer te zoeken.  
 
Drie jaar later kreeg ze een telefoontje van een gehandicapte vriendin: 
wilde zij haar misschien vergezellen naar Lourdes? Ze moest er niet aan 
denken – al die religieuze hysterie, maar toen er uiteindelijk niemand 
anders bleek mee te kunnen, ging ze toch maar overstag. Ze zou wel zien, 
deed het vooral voor haar vriendin. En zo gingen ze samen naar het 
bedevaartsoord in Frankrijk en schuifelden in een lange rij langs de grot 
van Massabielle waar het levensgrote witblauwe beeld van Maria te zien 
was. Ze keek omhoog naar de gezichtsuitdrukking van de stenen vrouw en 
toen gebeurde er iets onmogelijks: ze hoorde een stem die tegen haar zei: ik 
weet net als jij wat het is om een kind te verliezen - we kennen dezelfde pijn - 
ik ben bij je. Haar vriendin draaide zich om vanuit de rolstoel en zag hoe ze 
als aan de grond genageld stond en huilde. Er kwam zoveel verdriet 
omhoog dat het minuten en minuten duurde, maar dwars daar doorheen 
voelde ze troost, wist ze dat niet langer alleen was. Ze kon na deze ervaring 
weer naar de kerk gaan en besloot voor zichzelf dat God liefde is, geen leed. 
 
Dit vertelde ze mij afgelopen maandag in het Wereldhuis – ze is mijn collega 
en werkt vrijwillig bij ons als maatschappelijk werkster nadat ze met 
pensioen is gegaan. Met grote ogen hoorde ik haar verhaal aan en in mijn 
hoofd gebeurde er van alles – misschien net zoals bij u.  



Waar ik eerst vooral meeleefde met haar verdriet, maakte mijn gevoel 
vervolgens plaats voor ratio, want: hoezo plotseling een stem en sinds 
wanneer spreekt Maria Nederlands? Dat moesten toch gewoon haar eigen 
gedachten geweest zijn die ze onbewust ophing aan iets groters? En hoe 
had ze zo plotseling de omslag kunnen maken van ongelovig naar weer 
gelovig? Ik dacht hierover na en ontdekte toen dat ik ook iets van jaloezie 
voelde – want zelf had ik zo’n stem, zo’n goddelijke boodschap, nog nooit 
gehoord en liet ik me eerder door cynisme dan door verwondering leiden. 
 
Ineens herinnerde ik me weer hoe ik ooit in 2002 met een groep Afrikanen 
en Nederlanders een voettocht had gemaakt van Oeganda naar Kenia. De 
Nederlanders hadden flink getraind, liepen op het meest supersonische 
schoeisel en sommigen met van die speciale Nordic Walking stokken, maar 
onder de Afrikanen waren ook oudere dames die op goedkope slippers de 
540 kilometer aflegden, intussen gebeden zingend, de crucifixen om hun 
hals omklemmend. Zonder zuchtje pijn kwamen ze over de finish – en daar 
voelde ik een zelfde jaloezie – ik zag mensen van heel dichtbij die op de een 
of andere manier in contact leken te staan met iets hogers, iets waar ik met 
mijn verstand en mijn blaren niet bij kon. 
 
Wat mij verstandelijk ook enigszins op de grond houdt, is dat er natuurlijk 
maar al te vaak figuren zijn die bewéren goddelijke boodschappen door te 
krijgen, maar op die manier misbruik maken van andere, vaak kwetsbare 
mensen. Zo kwam ik een keer een Afrikaanse pastor tegen in de 
Amsterdamse Bijlmer die riep dat hij er dankzij zijn gebed voor kon zorgen 
dat mensen een verblijfsvergunning kregen. Voorwaarde was wel dat ze 
een flinke som geld neerlegden. En als het dan toch niet lukte met die 
verblijfsvergunning, ja, dan lag het aan de mensen zelf, dan hadden ze niet 
hard genoeg gebeden, of simpeler, niet genoeg betaald. 
Aan dat soort fake-boodschappen heb ik een broertje dood, maar het 
verhaal van mijn Filipijnse collega is anders: zij hoorde woorden - waar dan 
ook vandaan, die haar hadden getroost en hadden geholpen om een nieuwe, 
positieve stap te maken in het leven. 
 
Zo lees ik ook het verhaal over Maria dat zich afspeelt in een land dat 
gebukt gaat onder het geweld van de Romeinse bezetter. Waar 
verkrachtingen, net zoals dat nu in een land als Congo gebeurt, worden 
ingezet als verdeel-en-heersstrategie. Jonge meisjes waren daardoor hun 
maagdelijkheid en zelfs leven niet zeker, en daarom zit Maria weggescholen 
in haar binnenkamer. En dan hoort ze die stem: ‘God-ik zal-er-zijn, die is met 
jou, vrees niet. Je zult een kind krijgen en niet zomaar een kind, de 
mensenzoon wiens Koninkrijk komt over heel de aarde.  



Het zijn grote woorden - een goddelijke boodschap die ze zelf maar amper 
kan geloven, want: hoe zou ze zwanger kunnen worden als ze juist is 
weggevlucht voor het seksueel geweld van de mannelijke overheersers? Ze 
is sprakeloos, weet niet wat te zeggen. En dan is het bijna alsof Maria zelf 
een Mariaverschijning krijgt: ze ziet het licht en vindt ineens wél woorden, 
sterker nog: er ontsnapt een krachtig protestlied aan haar lippen: Hij zal 
aan de verworpenen zijn woord gestand doen – aan mensen zoals zij. Niets is 
onmogelijk bij hem – hij haalt tirannen van hun tronen neer. En op dat 
moment besluit ze zich niet langer neer te leggen bij de wereld zoals die is, 
maar te geloven in een wereld zoals die zou moeten zijn. En daarmee 
verkondigt ze zelf een bijna hemelse boodschap. 
 
En wij mensen anno 2019, zijn niet losgezongen van dat grote verhaal, 
daarom staat er ook die laatste zin: ‘Dit zong zij. En haar lied zal nooit 
verstommen.’ Het is de kunst om dat lied te blijven horen en te blijven 
geloven. Misschien is het voor de een de stem van Maria, of van God en voor 
de ander aardser: de stem van hun geweten of van een aarde-engel – maar 
het zijn allemaal woorden die niet aan ons eigen ijdele ego ontspruiten, 
maar die ons invallen en in beweging brengen, in beweging naar anderen 
om hen tot vriend of hulp te zijn of hen juist om hulp te vragen. Om samen 
te bouwen aan de Komende Wereld waar we speciaal in de Adventstijd zo 
vurig naar verlangen.  
 
Een moderne Maria is voor mij Greta Thunberg, ook een meisje van 16, dat 
als gevolg van het syndroom van Asperger lange tijd zwijgend in haar 
binnenkamer verblijft, maar op een dag vindt ze ineens genoeg kracht om 
haar protestlied tegen de tirannen op hun tronen aan te heffen. Zij wordt 
net als Maria door cynici belachelijk gemaakt, maar dat weerhoudt haar er 
niet van haar glasheldere boodschap te verkondigen: dat we samen in actie 
moeten komen om de vernietiging van deze planeet tegen te gaan. En ook 
haar lied is niet verstomd, integendeel: vele, met name jonge mensen raken 
door haar vurige betoog geïnspireerd en strijden nu met haar mee voor een 
groenere aarde. Dat is een hoopvol gegeven in een soms zo donkere wereld. 
 
Waar ik eerst aarzeling voelde bij dit thema, ben ik nu dankbaar dat ik er 
over heb mogen nadenken. Het heeft mij, en misschien ook u bevattelijker 
gemaakt voor de goede boodschappen die we soms in de stilte kunnen 
horen: Was ik gisteren niet te streng tegen mijn kind? Waarom maak ik het 
niet goed met mijn moeder? Zal ik eens op bezoek gaan bij mijn eenzame 
buurman? Maar ook: wij zijn in al onze kwetsbaarheid, met al onze littekens, 
moeilijkheden en vragen toch puntgave wezens, met zoveel liefde gemaakt. 
Laten we die liefde als teken van licht in het duister verspreiden. 


