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Geheel schoon zijt gij, Maria en geen erfsmet is in u, zingen wij vandaag op deze feestdag van 

de Onbevlekte Ontvangenis. Het is mystieke taal die wat cryptisch klinkt. We eren Maria 

omdat zij door een bijzondere genade van God geheiligd is vanaf het eerste moment van 

haar bestaan.  

Onbevlekte Ontvangenis: nog altijd roept dit allerlei vragen op. Het voelt bijna wat 

ongemakkelijk om het hierover te hebben, alsof we grenzen van intimiteit overschrijden. 

Toch plaatst dit geheim Maria juist in de rij van de gewone stervelingen, die wij allen zijn; we 

zijn immers allemaal ooit in de moederschoot ontvangen. Anderzijds tilt het ons menszijn op 

in het goddelijk verlossingsmysterie. De onbevlekte ontvangenis van Maria is de aanvang, in 

de tijd, van de historische verlossing door het mens geworden Woord dat Maria heeft 

ontvangen en gebaard. 

Hoewel er geen directe Bijbelplaatsen zijn aan te wijzen die spreken over een onbevlekte 

ontvangenis van Maria, lijken alle overwegingen hierover uiteindelijk terug te gaan op één 

Schriftwoord. Het is het unieke, eenmalig voorkomende woord waarmee de engel Gabriël 

Maria aanspreekt in het Evangelie volgens Lucas. “Verheug u, begenadigde, de Heer is met 

U.” Begenadigde. Het is als de eigennaam van Maria. Zij is dé Begenadigde zonder meer. Ze 

ís het reeds op het moment van de aanzegging. “Vol van genade” vertalen wij in het Wees 

Gegroet. De Oosterse Kerken noemen Maria daarom de “Alheilige”. De begenadiging bestaat 

er in dat “de Heer met haar is”. Niet alleen op dit moment, maar vanaf het eerste ogenblik 

van haar menselijk bestaan. Dit is de unieke status van Maria. 

Waarom nu die nadruk op de onbevlektheid van de ontvangenis van Maria? Onbevlekte 

ontvangenis wil zeggen dat bij  Maria, als enige van alle mensen, schepping en verlossing 

samenvallen. Volgens sint Paulus hebben in Adam alle mensen gezondigd. Door de fout van 

één zijn allen gestorven (vgl. Rom. 5, 6-21). Door ons mens-zijn delen we allen in de straf 

voor de zonde. Dat is wat de traditie de erfzonde noemt. De erfelijkheid van de zonde van 

Adam wordt verbonden met onze conceptie.  Vanaf onze ontvangenis zijn we blootgesteld 

aan de dood als gevolg van die zondeval van Adam en Eva. Maar in Maria heeft God de 

scheppingsorde hersteld door haar vanaf haar ontvangenis te vrijwaren van de gevolgen van 

die zondeval. 

Weliswaar is Maria dit uniek voorrecht geschonken vooruitlopend op de verlossing die 

Christus heeft bewerkt door zijn menswording, lijden, sterven en verrijzen. Maar haar 

voorbestemming was tegelijkertijd ook voorafbeelding van de verlossing die wij in Christus 

zouden ontvangen. Vandaar dat de liturgie van deze dag ook kan spreken over het mysterie 

van Maria én van de Kerk. Wíj zijn dan wel niet zonder zonden in de moederschoot 

ontvangen, maar door het doopsel zijn wij allen bevrijd van de erfzonde. Door de doop is ons 

het leven van de genade van Christus geschonken en zijn wij met God verzoend. 

De viering van dit feest doet ons nadenken over ons eigen wezen, over het mysterie van 

onze verlossing door Jezus Christus. We danken God om Maria als de nieuwe Eva, de nieuwe 

moeder van alle levenden. In haar wordt zichtbaar wat ook aan ons aan genade is 

geschonken: “In Christus heeft God ons uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, om 



heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.” Zoals in Maria schept God in ieder van ons 

onvergankelijk leven. Onze verlossing in Christus is onze herschepping tot kinderen van God. 

Dit optimistische kerkelijke feest laat al iets van het licht van Kerstmis oplichten in onze 

menselijke gebrokenheid. Wij voelen ons maar zelden vlekkeloos. Zelfs als we goed doen, 

hebben we vaak toch ook weer bijbedoelingen die een schaduw over het goede werpen. 

Maar wanneer Christus in ons woont, is de zonde van haar macht beroofd. In Hem 

ontvangen wij ook de kracht om aan het kwaad te weerstaan. We mogen er op vertrouwen 

dat we een gave kern hebben die helemaal openstaat voor Gods liefde. 

“Begenadigde” is nu ook onze eigennaam geworden, de naam die we van Maria geërfd 

hebben, sinds zij in de orde van de genade onze moeder is geworden. De Heer treedt ons 

onophoudelijk tegemoet om ons uit te nodigen ons hart en ons verstand, ons lichaam en 

onze krachten ter beschikking te stellen van het wonder van de menswording van zijn Liefde 

in ons. De goddelijke Liefde laat ons vrij. Ook in haar heiligheid en zuiverheid behield Maria 

haar vrije wil. Haar ‘ja woord’ op de uitnodiging door de Engel, om de moeder van Jezus te 

worden, heeft ze uit vrije wil gegeven. En evenzo worden wij uitgenodigd om in ons leven 

vrijwillig in te gaan op de toezegging van de heilige Geest. 

Vanaf haar ontvangenis is Maria van een onvergelijkelijke schoonheid: tota pulchra; geheel 

schoon. Vandaag bezingen wij haar om de volheid van de genade die haar te beurt viel en 

haar bovenmenselijke luister. Te midden van de mysteries van Maria is er geen die zo de 

gratuite begenadiging van de goddelijke voorbeschikking belicht. Maar evenzeer heeft God 

óns “in liefde voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen 

van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade.”  

In Maria, en in Maria alleen, is de Kerk van Christus zonder vlek of rimpel (vgl. Ef. 5, 27) reeds 

nu verwerkelijkt. Tegelijk is het een toestand waarnaar wij allen hoopvol kunnen uitzien. 

Maria verschijnt vandaag als beeld en begin van de Kerk, de bruid van Christus. En wij mogen 

ons verheugen in haar als onze pleitbezorgster bij God van wie zij voor ons de genade 

verkrijgt  van de innerlijke schoonheid: Gods eigen heiligheid in Jezus Christus onze Heer. 

Amen. 

 


