
Overweging Tweede Pinksterdag  Handelingen 1, 12-14  Johannes 19, 25-30 

Oude iconen en schilderijen stellen Maria voor met Pinksteren, zittend tussen de apostelen. 

Na de dood van Jezus hebben de leerlingen elkaar niet los gelaten. Samen met Maria, de 

moeder van Jezus, enkele vrouwen en zijn broers kwamen ze na hun bezoek op de Olijfberg 

samen in de Bovenzaal om te bidden en om elkaar verhalen te vertellen over Jezus.  

In Handelingen wordt beklemtoond hoezeer zij trouw en eensgezind bij elkaar bleven.  

Daar op die Pinkstermorgen werden zij allen vervuld van de heilige Geest. Vandaag op 

Tweede Pinksterdag draagt Maria de titel ‘Moeder van de kerk’. Maria, ze is één van de vele 

gelovigen, maar wel een bijzondere gelovige. Ze heeft alles met de Geest te maken.  

Het was de Geest die Maria tot ‘begenadigde’ maakte. Het was de Geest die haar aanzette tot 

de woorden: ‘Mij geschiede naar uw woord.’ Als jong meisje aanvaardt ze de uitdaging van 

de heilige Geest dat uit haar de Verlosser geboren zal worden. Het was Maria, de moeder van 

Jezus, die haar kind op schoot vertroetelde en die in de stress schoot toen ze haar kind kwijt 

raakte in Jeruzalem. Het was Maria die bij Kana, Jezus vroeg om het feest te redden en die de 

dienstknechten de opdracht gaf om Jezus te gehoorzamen. In de jaren waarin Jezus rondtrekt, 

mensen heelt en een goede boodschap uitzaait, staat zij naast Hem en blijft zij de moeder.  

Niet altijd begrijpend wat haar kind doet, maar ze staat er. Jaar in, jaar uit … tot onder het 

kruis. Terwijl alle leerlingen zich angstig en verward teruggetrokken hebben, staat zij samen 

met enkele andere vrouwen en met Johannes, de geliefde leerling van Jezus onder het kruis. 

Hangend aan het kruis geeft Jezus twee mensen die Hij het meest liefheeft aan elkaar.  

Zij worden uitgenodigd elkaar te aanvaarden in een nieuwe familierelatie. Jezus richt zich tot 

zijn moeder en zegt: ‘Vrouw, zie daar uw zoon’. En tot de leerling: ‘Zie uw moeder’. 

Daarmee wordt die leerling de belichaming, de vertegenwoordiger van alle leerlingen voor 

wie Jezus zijn grote liefde toont. De moeder van Jezus vertegenwoordigd zo, samen met  

alle leerlingen, de Kerk. Gods nieuwe geloofsgemeenschap. Zij wordt de moeder van alle 

mensen. Ze is de moeder die opkomt voor haar lijdend kind. Ze is ook de moeder die een 

kracht in zich heeft van het Magnificaat, de hoop op God die geringe zal verheffen en trotsen 

uiteen slaat. Ze is nederig en tegelijkertijd een sterk vrouw.  De eerste leerlingen, met Maria 

en de vrouwen, zijn een beeld van de kerk in onze dagen. Ook de kerk in onze tijd is in 

verwachting. Ze gelooft en herkent dat God in haar werkt. In die tussentijd bidt, looft en 

werkt ze, dienstbaar aan Gods heilplan, voortgedreven door de Geest. Een gemeenschap die – 

gedreven door de Gods Geest – naarstig op zoek is naar vrede en gerechtigheid en daaraan 

blijft werken, juist ook voor de minsten in onze samenleving. Voor mij geldt dat de kerk als 

geloofsgemeenschap – maar ook als instituut – een wat meer moederlijk karakter zou mogen 

uitstralen. Een kerk, waar iedereen zich welkom mag voelen, ongeacht afkomst of 

geaardheid. Een geloofsgemeenschap die door ieder ervaren wordt als een thuis met Maria als 

moeder. De kerk kun je daarom nog het beste vergelijken met een gastvrij gezin. Het geeft 

een veilig gevoel dat de moeder van Jezus, de moeder van God, ook de moeder van de kerk 

is. Bij Maria mogen wij onze nood en verlangens, hoop en vreugde voorleggen. Het geeft je 

de kracht, de moed om zó kwetsbaar en weerloos in het leven te staan als en jong meisje met 

haar kind. 

     

   

 


