Maria Wie?
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Enkele maanden geleden werd ik gevraagd bij Grizzly Adams Productions/PAX Television Network om te verschijnen in een documentaire met de voorlopige titel “Het Mysterie van Fatima”.
Voor hen die niet vertrouwd zijn met het onderwerp, het gaat hier over de beweerde verschijning in
1917 van Maria, de moeder van Jezus, aan drie jonge kinderen in de ruige heuvels, enkele kilometers ten westen van Fatima1 in Portugal, waarbij zij geheime boodschappen kregen die later moesten
geopenbaard worden. Katholiek opgegroeid was ik mij bewust van de verschijningen in Fatima, en
zoals de meesten van mijn katholieke schoolvrienden, was ik bezorgd over wat wij aanzagen als
angstaanjagende geheimen.
De videoproductiefirma zag uit naar een criticus, en met tegenzin gaf ik toe om geïnterviewd te
worden. Mijn tegenzin had te maken met hoe de dingen zelden uitdraaien op de manier dat we hopen, in het bijzonder wanneer we te maken hebben met seculiere producties. Het programma dat ik
nu ging zien, en waarover interview ging, had me kunnen doen uitroepen zoals Job: “Want ik
vreesde een vreze, en zij is mij aangekomen; en wat ik schroomde, is mij overkomen” (Job 3:25).
De aantrekkingskracht van Maria is een groeiend fenomeen dat ver verspreid is over de traditionele
grenzen van de Katholieke en Orthodoxe kerken. Maria, die ten minste duizend keer meer heiligdommen en gedenkplaatsen bezit dan haar Zoon ooit had, wordt zeer snel de “Koningin van de oecumene”, iemand die door diverse religies kan vereerd worden, waar zij zich kunnen rondscharen
en zelfs aanbidden zonder de diverse theologieën te beledigen. De Los Angeles Times rapporteerde:
“Een groeiend aantal Amerikanen, uit alle christelijke denominaties, strekken zich uit naar de
Maagd Maria als een vertroostend kanaal van spiritualiteit en een symbool van vrede in moeilijke
tijden … Het zijn niet enkel de katholieken die geïnteresseerd zijn in Maria en haar verschijningen
…”(1)
Het is verwonderlijk dat ook in islamitische landen verschijningen gebeuren van Maria, alwaar
massa’s moslims haar gaan vereren. Bijvoorbeeld, in de late jaren 1960 waren duizenden mensen
getuige van “een vrouw, samengesteld uit licht” terwijl ze zich voortbewoog over het dak van een
Koptische Orthodoxe kerk in de buitenwijken van Caïro, Egypte. “Verscheidene avonden, elke
week, vielen duizenden moslims op hun knieën op hun gebedstapijtjes, waar ze maar een plaats
vonden, en weenden voor de ‘prachtige, wonderlijke, glorieuze gedaante van Onze Lieve Vrouw uit
de Hemel’”(2). Terwijl deze moslimreactie onbegrijpelijk mag toeschijnen voor westerse christenen,
bestaat daar een wezenlijke grond voor. Een heel hoofdstuk (Maryam)2 in de Qur’an (Koran) en
vele verzen daarin, zowel als honderden hadiths3, besteden aandacht aan Maria, de moeder van Jezus. Aliah Schleifer, een islamitisch geleerde, schrijft in haar boek Mary the Blessed Virgin of Islam
dat Maria wordt beschouwd als hoger dan de voornaamste vrouwen van het moslimgeloof, inbegrepen Mohammeds twee favoriete vrouwen Khadija en Aisha, en zijn dochter Fatima. Volgens
Schleifer zegt Mohammed in een hadith dat hij Maria zou nemen als een van zijn vrouwen in de
hemel: “De Boodschapper van God zei: ‘God huwde mij in het Paradijs uit aan Maria …’”(3).
Schleiffer besluit:
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Fatima: stadje in het midden van Portugal, prov.Estremadura, met 7300 inw. Bekend bedevaartsoord. Er zijn een grote
basiliek met esplanade en meer dan twintig kloosters en gastverblijven. In Fátima zou Maria in 1917 op de 13de van de
maanden mei tot oktober verschenen zijn aan drie kinderen. (Encarta 2002).
2
De Koran is ingedeeld in 114 hoofdstukken, Soera’s genoemd. De 19de is de “Surah Maryam”. Zie b.v.
http://members.ams.chello.nl/m.elfers/koran000.html . Maria (Maryam) wordt 34 keer in de Koran vermeld.
3
Hadith (Arab., = mededeling), in de islam een technische term die de gehele literaire overlevering van gezegden en
handelingen van de profeet Mohammed aanduidt. (Encarta 2002).
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“Vanuit het perspectief van de klassieke moslimgeleerde, is Maria in de Qur’an en Soenna een
symbool dat alle openbaring bij elkaar brengt. Als een afstammelinge van de grote Israëlische profeten, de draagster van het woord, de moeder van Jezus, en als traditioneel soenietisch-islamitische
uitverkoren vrouw van de werelden, staat Maria symbool voor de Qur’an-boodschap dat openbaring
niet beperkt is tot één bepaald volk” (4).

Boven: op een Koptische Orthodoxe kerk in
Zeitoun, Egypte, een buitenwijk van Caïro,
gebeurden merkwaardige dingen. Een
vrouw waarvan men gelooft dat het Maria
is, verscheen als verschijning, en voerde
tekenen uit, wonderen en genezingen. Deze
zelfde vrouw verscheen verscheidene avonden elke week. De grote meerderheid van
de toeschouwers waren moslim. Bron:
http://www.harpazo.net/Queen.html.(M.V.)

Links: nog een foto die gemaakt werd van
zo’n ‘Mariaverschijning’ op de Koptische
Orthodoxe kerk te Zeitun, Egypte, in 1968.
(M.V.)

Bovendien, het feit dat er een verschijning van Maria gebeurde in een plaats die genaamd is naar
Mohammeds favoriete dochter, heeft de “O.L.V. van Fatima” bemind gemaakt bij miljoenen moslims. In 1992 rapporteerde The Fatima Crusader dat meer dan 500.000 volgelingen van de islam
naar een beeld zijn gegaan van de Fatima-Maria in Bombay, India.
Enkele van de verschijningen van Maria toont respect voor het islamitische geloof. De O.L.V van
Medjugorje, die dikwijls verscheen in het Wartorngebied van Bosnië-Herzegovina (waar Roomskatholieken, Moslims en Orthodoxen elkaar afslachten) zou tegen een van de zieners gezegd hebben:
“Zeg de priesters, zeg iedereen, dat jullie het zijn die verdelen op aarde. Voor mijn Zoon en Ik [sic]
zijn de moslims en de orthodoxen en evenzo de katholieken gelijk. Jullie zijn allemaal mijn kinderen”(5).
Katholiek aartsbisschop Fulton J. Sheen, populair televisie-evangelist in de late jaren 1950 en vroege 1960, voorspelde dat Maria de sleutel zou zijn voor de verzoening van de geloven van Rome en
Mekka.
Maria heeft een sleutelrol gespeeld in de bekering tot het katholicisme van belangrijke apologeten,
zoals de voormalige gereformeerde theologen Tim Staples and Scott Hahn. Staples geeft de eer aan
“de Heer en Zijn Moeder” die hem hielpen zich te bekeren tot de Roomse kerk. Hij schrijft: “Ik had
al zo lang het katholieke geloof in Maria’s tussenkomst veracht. Maar … ik gaf uiteindelijk toe aan
haar liefhebbende roep …”(6). Voor geestelijke bijstand bij zijn bekering begon Hahn de rozenkrans
te bidden, waarin 153 van de 170 gebeden gebracht worden aan Maria. Hij schrijft in zijn beke
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ringsverhaal: “Ik begon te bidden [de rozenkrans], en toen ik bad voelde ik meer en meer in mijn
hart en kwam ik te beseffen in mijn geest: Ik ben een kind van God. Ik heb niet enkel God als mijn
Vader en Christus als mijn broeder; ik heb Zijn Moeder voor mezelf”(7). De Franciscaanse Universiteit, waar Hahn professor is, is een van de grootste promotors van reizen naar het heiligdom van
de O.L.V. van Medjugorje.
Meer en meer protestanten worden aangetrokken door Maria. De historische St. Thomas Episcopal
Church in New York City toont op prominente wijze een beeld van O.L.V. van de Fifth Avenue.
Charles Dickson schreef een populair klein boekje in 1996 dat de heroverweging van Maria aanmoedigde onder de evangelischen. In A Protestant Pastor Looks at Mary, wijst hij erop dat Luther
en Kalvijn gunstiger tegenover Maria stonden dan de latere generaties van hun volgelingen.
Dickson citeert uit een brief die Luther schreef aan de Hertog van Saksen: “Moge de tedere Moeder
van God mij de geest van wijsheid brengen, grondig en vruchtbaar, om dit lied4 van haar te verklaren”. Een enthousiaste Amazon.com-recensent schrijft:
“[Dicksons] boek is voortreffelijk! … dit boek van een protestant is het beste boek over de Heilige
Maagd die ik tot hiertoe las. Dit boek deed me huilen en mijn geest lachen. Na het lezen van dit
boek zullen weinig mensen nog Maria’s rol kunnen ontkennen in de levens van alle christenen …
[en] hoe de rozenkrans iets voor alle christenen is … Dit boek helpt ook een brug te bouwen tussen
christelijke groepen. Het tracht de zo nodige gemeenschappelijke grond te vormen (met veel succes). Zullen protestanten en katholieken ooit in staat zijn het eens te zijn over Maria? Wel, dit boek
zal ertoe bijdragen dat dit gebeurt!”
In antwoord op de vraag: “Zullen protestanten en katholieken [en ook moslims] ooit in staat zijn het
eens te zijn over Maria?”, moet er een meer fundamentele vraag gesteld worden:

Maria wie?
De Maria van de Orthodoxe kerk was zondeloos maar heeft niet ‘onbevlekt ontvangen’. De Maria
van de Islam wordt verward met Miriam, de zuster van Mozes en Aäron, wiens vader Amram was.
Zij is niet de moeder van God, noch van de Zoon van God. Allah heeft immers geen zoon: “God is
de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben” (Soera 4:171)5. “God
heeft zich geen zoon genomen, noch is er enige God naast Hem” (Soera 23:914). De Maria van het
Katholicisme heeft ‘onbevlekt ontvangen’, werd de ‘Moeder van God’, bleef altijd maagd, ‘Middelares’ (Mediatrix)6 tussen God en mens, en is de ‘Koningin des Hemels’ (Regina Coeli)7…

Daarnaast is er de Maria van de Bijbel
Voor iedereen die de waarheid wenst te kennen over Maria, is de enige betrouwbare bron de Heilige
Schrift, waarin informatie wordt gegeven door hen die haar persoonlijk hebben gekend, en belangrijker: deze geschriften kwamen voort onder de inspiratie van de Heilige Geest. Minder dan 90 bijbelverzen spreken over het leven van Maria. Hier vinden we een nederige dienares van de Heer die
zich in Hem verheugt als haar Redder: “En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker8” Luk
1:47). Klaarblijkelijk was haar hart niet “onbevlekt”, noch werd ze bevrucht zonder de zonde want
haar Zoon, haar Zaligmaker, kwam niet voor de zondelozen maar “de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, wat verloren was” (Luk 19:10).
De Katholieke Kerk blijkt verward te zijn over Maria’s zondeloosheid omdat zij haar beschouwt als
de vrouw in Openbaring 12: “een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en
op haar hoofd een kroon van twaalf sterren” (Op 12:1). Dit weerspiegelt zich in talloze beelden van
Maria in de wereld. Maar de Bijbel zegt van deze vrouw “En zij was zwanger, en riep, barensnood
hebbende, en zijnde in pijn om te baren” (Op 12:2). Nu maakt “pijn om te baren” deel uit van Gods
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Het betreft hier de zgn. “Lofzang van Maria” in Lukas 1:46-56. Zie Luthers Marialogie op:
http://www.thelutheran.org/9712/page18.html.
5
Uit de Koran in het Nederlands: http://members.ams.chello.nl/m.elfers/koran000.html.
6
Dit is in directe tegenspraak met de Schrift, waar overduidelijk geleerd wordt dat er slechts één middelaar is tussen
God en de mensen: Jezus Christus, die Zichzelf heeft gegeven als een losprijs voor allen (1 Timotheüs 2:5, 6).
7
Zie verder “Grote Moeder in de Kerk!”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Grote-Moeder.pdf
8
Gr. sótèr: Redder. NBG: ‘Heiland’; KJV: ‘Saviour’
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oordeel over zondaars (Gen 3:15-16). Dus de (recent zalig verklaarde) “onfeilbare” paus Pius IX,
die de “onbevlekte ontvangenis” tot kerkdogma stelde, was fout over Maria’s zondeloosheid, en
ook de “onfeilbare” paus Pius XII en talloze andere katholieke theologen waren fout over het wezen
van Maria als de vrouw van Openbaring 12:1-2.
Maria’s dienst was eenvoudig het baren en verzorgen van het kind Jezus. Toen Hij de volwassenheid bereikte, had zij geen invloed op Zijn aardse bediening. Het is op het huwelijksfeest te Kana,
waar de bediening van Jezus begon, dat haar laatste woorden staan opgetekend. Gepast zegt ze tot
de dienaren: “Zo wat Hij u zal zeggen, doet dat” (Joh 2:5). Er bestaat geen twijfel over dat zij voorbeeldig is geweest onder de heiligen, als een model van gehoorzaamheid en onderwerping aan de
wil van God, in het bijzonder in de taak waarvoor zij geroepen werd. Om het met de woorden van
Johannes de Doper te zeggen: “Hij moet wassen, maar ik minder worden” (Joh 3:30), en zo ook
verdween Maria naar de achtergrond.
Onderzoek de Schriften en u zal nergens een leidende rol vinden voor Maria. Zij onderwees geen
dogma’s. We lezen nergens dat de apostelen haar zochten voor overleg. Buiten de Evangeliën wordt
Maria slechts één keer vermeld in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen, waar sprake is
van haar deelname in een gebedssamenkomst, samen met haar zoons. De leer dat Maria een eeuwige maagd is, wordt ook tegengesproken door vele andere verzen (Mt 12:46; Mk 6:3; Jh 7:3,5; 1Kor
9:5; Gal 1:19; Ps 69:9; enz.).
Als we eens kijken naar wat de verschijningen van ‘Maria’ over de hele wereld zeggen en doen, dan
komt u een geheel andere Maria tegen dan deze uit de Heilige Schrift. Op subtiele en soms niet zo
subtiele wijze doen de verschijningen aan zelfverheerlijking en zelfpromotie, enkel om een devaluatie te creëren van de Heer Jezus, en haar instructies zijn dikwijls antibijbels en antichristelijk.
De ‘Maria’ die sprak tot pater Gobbi, de stichter van de Mariabeweging die meer van 100.000 priesters telt, zei: “Elk
van Mijn beelden is een teken van Mijn aanwezigheid, en
herinnert u aan uw hemelse Moeder. Daarom moeten ze geeerd worden en in plaatsen gezet worden van grotere verering ...”(8). [Links: Pater Gobbi; samen met de paus].
Beschouw de O.L.V. van Fatima: “Bid de rozenkrans elke dag om vrede op aarde te verkrijgen …
Bid, bid heel veel, en doe offeranden voor zondaars, want vele zielen gaan naar de hel omdat zij
niemand hebben om offers voor hen te brengen … God wenst in deze wereld de devotie vestigen
voor Mijn onbevlekte hart. Als de mensen doen wat ik u zeg, zullen er veel zielen gered worden en
zal er vrede komen”(9).
Dit is niet de nederige, onderworpen Maria van de Bijbel. De rozenkrans9 omvat groepen van tien
gebeden voor Maria tegenover slechts één voor God. Niet Maria maar Jezus is de Vredevorst (Jes
9:5). Enkel Christus’ eens-voor-altijd gebrachte offer redt zielen van de hel (Rm 5:8; Hb 9:28; 1Pt
3:18). Maria’s hart is niet zondeloos (Rom 3:10-12). Ons werd maar één Naam gegeven waardoor
wij gered worden: Jezus Christus (Hand 4:10-12). Er is maar één Middelaar tussen God en de mensen (1Tim 2:5).
De Mariaverschijningen verlenen Maria een status die geen enkele ondersteuning vindt in de Heilige Schrift. De apostel Petrus, een tijdgenoot van Maria en die door de katholieken wordt aanzien als
de eerste paus, schreef niets over haar. De apostel Paulus gaf, door de Heilige Geest, meer specifieke instructies over het leven als christen dan enig andere schrijver in de Bijbel, maar deed geen
melding van devoties of eerbewijzen aan Maria. In tegenstelling tot de verschijnende ‘Maria’, die
beweert “onbevlekt ontvangen” te zijn, zei Paulus over zichzelf “dat Christus Jezus in de wereld
gekomen is, om de zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben” (1Tim 1:15), maar
God maakte hem tot de meest productieve figuur van het Nieuwe testament, na Christus. De apostel
Johannes, die ook het laatste boek van de Bijbel schreef en aan wie de zorg werd toevertrouwd over
Maria, door Jezus Zelf (Joh 19:26-27), zegt helemaal niets over het vereren van haar.

9

Zie “Rozenkrans in de Kerk”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rozenkrans.pdf.
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De verschijningen zijn duidelijk niet die van de moeder van Jezus, alhoewel ze daartoe wel
mensen verleiden.10
Vele verschijningen vertonen zich als een jonge vrouw met een kind. Zo, wie is dan het kind? Jezus
was meer dan dertig jaar oud toen Hij triomfantelijk terugkeerde naar Zijn Vader. Klaarblijkelijk
bekleedt de verschijnende ‘Maria’ de meerdere positie in de relatie met Jezus; welk klein kind is
niet gehoorzaam aan zijn moeder? Maar, helemaal anders dan een hulpeloze baby verheft de Bijbelse Jezus zich als de Koning der koningen en Heer der heren, Schepper van het Universum, de verheerlijkte Zoon van God, God gemanifesteerd in het vlees!
Verschijningen zijn de belangrijkste bron van vele belangrijke katholieke liturgieën, rituelen en
dogma’s. De “bruine schapulier” die “bevrijdt uit het vagevuur” komt van de O.L.V. van Karmel in
1251. In 1830 introduceerde een verschijning de leer van de ‘onbevlekte ontvangenis’, samen met
de ‘miraculeuze medaille’. De Dominicanenorde beweert dat haar stichter de devotie van de rozenkrans invoerde naar aanleiding van een verschijning van Maria in de 13de eeuw.
Alhoewel de mensheid in alle soorten van geestelijke misleiding is gevallen, in deze laatste dagen
vóór de wederkomst van Jezus, is het bijzonder droevig dat de echte moeder van Jezus, “de dienstmaagd des Heeren” (Luk 1:38), zo foutief wordt voorgesteld en dat daarmee miljoenen mensen
weggehouden worden van de èchte Redder. In het Evangelie van Lukas (11:27-28) vinden we een
goedmenende vrouw tot Jezus zeggen, over Zijn moeder: “Zalig is de buik, die U gedragen heeft, en
de borsten, die Gij hebt gezogen”. Moest Maria, die wij uit de Schrift kennen, daar aanwezig geweest zijn, dan zou ze zeker amen gezegd op Jezus’ scherpe antwoord: “Maar Hij zeide: Ja, zalig
zijn zij, die het Woord Gods horen, en het bewaren”. Moge onze gehoorzaamheid aan Gods Woord
onze passie zijn!
The Berean Call.
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Lees verder :

Maria in Islamland
Het Huis van de Maagd Maria (Meryemana)
Het Huis van de Maagd Maria (Meryemana) is gelokaliseerd in de hoogten boven Efeze (nu Selçuk)
in Turkije en kan bereikt worden via een 9 km lange toeristische weg die leidt naar de Bülbül-berg.
Volgens een bepaalde overlevering kwam de apostel Johannes naar Efeze met Maria. Toen Christus
aan het kruis hing vroeg Hij Johannes om voor zijn moeder te zorgen (Joh 19:26-27). Toen Johan
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Deze verschijningen komen uit het rijk van de Satan en zijn demonengeesten. “Satan zelf verandert zich in een engel
des lichts” (2 Kor 11:14) om op talloze manieren de mensen te bedriegen. Hij is de grote verleider en misleider: “Doch
de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende
geesten” (1 Tim 4:1). Satan misleidt alle volkeren (Openbaring 20:2-3). Zie verder: Duivel en Demonen.
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nes het in Jeruzalem te gevaarlijk vond, bracht hij Maria tussen de jaren 37 en 48 naar Efeze. Daar
zou zij dan de rest van haar leven doorgebracht hebben.
De Duitse mystieke non Anna Katherina Emmerich (1774-1824), die nooit in Efeze was geweest,
kreeg visioenen waarmee zij de plaats kon beschrijven waar Maria had geleefd, zijnde een huis op
de top van een berg bij Efeze.
Na het lezen van Clemens Brentano’s boek “Het leven van de Maagd Maria” met daarin de openbaringen van Anna Katherina Emmerich, zou een geestelijke met de naam Gouyet de bedoelde plaats
ontdekken en zond hij een verslag naar Parijs en Rome, maar werd niet serieus genomen. Tien jaar
later, in 1891, vond H. Jung op zijn beurt de ruines van een ‘kapel’ die overeenkwam met de beschrijvingen en die door de lokale christenen Panaghia Capouli werd genoemd. Het was een kleine
aanbiddingsplaats met het dak ingezakt, de muren in verval en daar stond een beeld van de Maagd,
met afgebroken handen. Op zijn beurt overtuigde hij pater Eugene Poulin, overste van de Lazaristen
in Izmir, om hem te vergezellen met een wetenschappelijk onderzoeksteam. Er werden restauratiewerken gedaan tot 1894. In 1950-51, tijdens de opgravingen die gedaan werden vóór de oprichting
van een kerk, werd er een ‘heilige’ bron ontdekt, met eerder zout water en ‘geneeskrachtige’ eigenschappen.
Deze plaats werd in 1896 officieel door de katholieke kerk tot heiligdom verklaard. Het werd ingewijd door paus Paulus VI in 1967 nadat het Vaticaan had bevestigd dat de Maagd Maria daar haar
laatste jaren had doorgebracht. Sinds het bezoek van Johannes Paulus II in 1979, werd het een populaire bedevaartplaats, en elk jaar op 15 augustus wordt er een ceremonie georganiseerd ter herdenking van Maria’s hemelvaart. (Bron: http://www.guide-martine.com/aegean6.asp).

De details van het visioen van Anne-Catherine
Emmerich leidden tot de ruïnes van een bouwwerk. Het bouwwerk dat hier wordt gezien is
kennelijk een interpretatie van hoe het huis er
moet uit gezien hebben.

Katholieke en moslim-pelgrims staan in de rij
voor heilig water uit de bron onder Meryemana.

Links: Votiefcultus bij Meryemana. De moslimvrouwen bevestigen een
zakdoek, sjaaltje, lapje stof, of wat-dan-ook aan deze rekken. Het is een
votiefsysteem zonder kaarsen.
Het religieus gebruik van votiefoffers dateert uit vóórchristelijke tijden.
Mensen die ziek zijn of in levensgevaar doen de gelofte aan hun god of
‘heilige’ om hen iets te brengen van hun keuze, meestal als teken van hun
dankbaarheid, een soort van ‘steekpenning’ voor hun tussenkomst, maar
ook om juist hun bemiddeling in te roepen. Het aangebrachte kan vanalles
zijn: van het offeren van een kaarsje tot het bouwen van een kapel! (Bron:
http://www.quovadimus.org/turkey99/misc/thumb.html).
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Zie hierbij ook:
http://www.zeitun-eg.org/zeitoun1.htm (veel foto’s)
http://watcherslamp.blogspot.com/2009/12/muslims-and-christian-flock-to-see-mary.html (+

)

http://watcherslamp.blogspot.com/2009/04/mysticism-melds-muslims-mary.html
http://watcherslamp.blogspot.com/2008/09/queen-of-rome-queen-of-islam-queen-of.html

Lees verder: Maria aanbidden? Ex-kloosterzuster getuigt.
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