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Lieve medegelovigen, 

Soms zeggen mensen wel eens: “Da’s hier de hemel op aarde.” Meestal is dat 

dan een fantastisch mooie plek, waarvan je automatisch stilvalt. Een plaats, een 

ervaring, een ontmoeting waarvan je zou willen dat ze blijft duren. Diep in elk 

van ons ligt die hunker gezaaid naar schoonheid, goedheid, rechtvaardigheid, 

gewoonheid, vrede met onszelf, onze omgeving, tussen volkeren, met de aarde. 

Kortom, naar een hemel hier op aarde. In diezelfde diepte van ons bestaan leeft 

het aanvoelen dat onze wereld er geen zou moeten zijn van ongelijke verdeling 

van rijkdom. Dat de wereld geen plaats zou moeten zijn om geld uit te geven aan 

wapens, maar aan de vermenselijking van de wereld en de vrijwaring van de 

aarde. Dat we niet morserig met mensen en natuur mogen omspringen. 

Ach, het zijn dromen, niet meer dan een onrealiseerbare hoop, zijn we dan al 

snel geneigd te denken. We leven nu eenmaal in een gepolariseerde wereld en er 

zijn zelfs parallelle werelden waar feiten en fictie lustig door elkaar gehaald 

worden. En toch, temidden van die turbulente tijd horen we vandaag een lied 

zingen en een tekst die onze diepste hunker wakker schudden. Een visioen dat 

beeldrijk vertelt dat kwetsbare menselijkheid hoe dan ook wint van de 

draconische machten van geweld en haat. En een lied dat zingend onze hoop 

naar een eerlijke verdeling van de rijkdom, onze hoop op een gedeelde visie op 

de samenleving wakker roept.  

Die zingende vrouw heeft haar kind de vrijheid gegeven om zijn eigen weg te 

zoeken, ook al verstond ze, zoals vele andere moeders, niet altijd de keuzes die 

hij maakte. We kunnen van haar een bedachtzaam vertrouwen leren. Die 

zingende vrouw liet haar eigen overtuiging bevragen door haar kind en stapte uit 

het verwachtingspatroon en de evidenties van die tijd door haar zoon regelmatig 

te volgen. Die open geest die zich laat bevragen, het is een opdracht voor elk 

van ons. Die zingende vrouw liet zich niet afschrikken door het geweld van de 

gewapende macht en alle degout van voorbijgangers om bij haar stervende zoon 

te zijn. Publiekelijk maakte zij daar een statement dat haar zoon het bij het 

rechte eind had omdat Hij geloofde in een liefhebbende God. Ze kan daarbij 

zoveel mensen inspireren die anderen naar het leven staan omdat die het 

zogezegd verkeerde geloof hebben. Die zingende vrouw verzamelde nadien de 

doodsbange leerlingen, zodat ze de moed en inspiratie vonden om in alle 

windstreken van het vreugdevolle nieuws te vertellen en het ook te be-leven.  Zo 

ontstonden eilandjes waar af en toe iets aanlichtte van ‘de hemel op aarde’: 

vrouwen konden net zo goed als mannen verantwoordelijkheid dragen.  De 

evidentie van slavernij werd doorbroken, en Joden en niet-Joden aten samen aan 

dezelfde tafel. Ze leert ons daarbij nooit de moed op tegeven, de hand aan de 

ploeg te slaan vanuit een diepte waar God en mens elkaar ontmoeten. 



Pas vele eeuwen later heeft de intussen mannelijke kerk beseft dat die zingende 

vrouw toch ook wel een plaats verdiende. Gaandeweg heeft men haar met veel 

suiker overgoten en haar stem doen verstommen. Van een aards-strijdbare 

vrouw werd ze een suikeren vrouw met een onaardse blik en ongebruikelijke 

houding, die ons zo meegaf dat vrouwen mogen glimlachen en zwijgend de 

bevelen van de mannen mogen uitvoeren. Gelukkig ontdekken we het 

strijdlustige magnificat opnieuw en eisen meer en meer vrouwen hun plek op in 

de kerk, en zijn er hier en daar kerkelijke beleidsmakers die ontdekt hebben dat 

vrouwen evenveel waard zijn dan mannen. Gelukkig probeert een deel van de 

kerkelijke hiërarchie buiten de eigen kerkmuren te kijken en banden te slaan met 

anders- en niet-gelovigen. Want als alle overtuigingen de handen in elkaar slaan, 

kan er veel veranderen. Aan de hemel waarvan Maria zingt, kunnen we alleen 

maar met beide handen volop aan mee werken. Ze is aan de mensheid 

toegezegd. Het is aan elk van ons om ze te doen. 
 


