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Gedenk, Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart 
 
Gedenk,  

- Herinner u, Moeder, vergeet niet, wil het voortdurend voor de geest hebben  
Onze-Lieve-Vrouw van het H. Hart, 

- Nieuwe titel van P. Chevalier. Hij had de liefde van Jezus’ Hart ontdekt; ze had 
hem geraakt en was in hem komen wonen. Hij wilde ook Maria op een bijzondere 
manier vereren en dat moest in verbinding staan met het H. Hart, want dat was 
alles voor P. Stichter. Vandaar Onze Lieve Vrouw van het Heilige Hart. Maria 
kende beter dan wie ook de liefde van Jezus’ Hart. Zij was er de moeder van, de 
Lieve Vrouwe …. 

al het wonderbare, dat de Heer voor u heeft gedaan.  
- Maria is de eerste die zonder zondesmet is ontvangen, zonder erfzonde; vanaf 
het begin heeft God haar versierd met alle mogelijke deugden want zij moest de 
moeder worden van zijn Zoon! 
- zij is overschaduwd door de H. Geest, het kind in haar is verwekt door de H. 
Geest 
- zij brengt Jezus ter wereld: Moeder, en zij blijft maagd: wonder!! 
- zij voedt Jezus op, op de manier dat God het zelf zou doen; wat zij niet 
onmiddellijk begrijpt bewaart en overweegt zij in haar hart 

Als de gezegende onder de vrouwen  
- Dit zijn de woorden van haar nicht Elisabeth wanneer Maria haar komt bezoeken 
en komt helpen. Elisabeth is vervuld van de H. Geest: “Gij zijt gezegend onder de 
vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot”. 
- Noch vóór haar, noch na haar is er een vrouw geweest die zo gezegend is door 
God, zo bemind door haar zoon, zo vervuld van de H. Geest, zo gezegend en 
bejubeld door de christenen van alle eeuwen, als Maria 

en Moeder van Jezus, 
- zij heeft Jezus 9 maanden in haar schoot gedragen. Elke moeder weet welke 
band er ondertussen groeit tussen haar en het kind. Ze is al moeder nog vóór de 
geboorte! 
- zij brengt Jezus ter wereld zoals alle moeders ter wereld de kinderen baren: met 
pijnen en zuchten, alleen! Zou Jozef veel kunnen helpen hebben? Was er water 
aanwezig? Wel doeken ….. 
- dit is de grootste titel van Maria en haar grootste feest (1 januari): moeder van 
de mens Jezus, en afgeleid dus ook moeder van God! Wat een onovertrefbare eer! 
En het kan ook niet anders dat Jezus, fysisch, sterk op zijn moeder moet geleken 
hebben …..!? 

hebt gij Hem trouw gediend, 
- Maria heeft Jezus gediend zoals elke tedere moeder haar kind verzorgt vanaf de 
eerste dag tot aan zijn openbaar leven. Zij heeft Hem de borst gegeven, 
gekoesterd op de knie, geknuffeld, leren lopen, zindelijk leren zijn, leren vast 
voedsel eten. Zij heeft Jezus leren bidden, psalmen gebeden, de bijbel leren 
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kennen, de Joodse godsdienst. Ze heeft Hem geleerd te helpen, dienstvaardig te 
worden. Ze heeft hem mooie verhalen verteld wanneer hij ging slapen enz … 
- En na de ervaring van de 12-jarige in de tempel heeft Maria Jezus tiener laten 
zijn, laten zijn eigen weg vinden. Ze heeft hem Jozef leren helpen, de stiel van 
timmerman aangeleerd. 
- Ze zal Jezus ook zien groeien hebben in zijn innige vertrouwelijkheid met zijn 
Vader; ze zal het Onze Vader van Hem ook al wel geleerd hebben 
- zij is de eerste en beste leerlinge geweest van Jezus, haar Zoon  

tot onder het kruis.  
- Met een kleine groep vrouwen heeft zij haar Zoon gevolgd, waarheen Hij ook 
maar ging. Deze groep vrouwen rond Maria heeft in het levensonderhoud 
voorzien van Jezus en zijn leerlingen.  Ze heeft Hem de bergrede horen uitspreken, 
wonderen zien doen, broodvermenigvuldiging, wonderbare visvangst enz…  
- Maar op Palmzondag was zij er ook bij, en toen Jezus veroordeeld werd, en zijn 
kruis droeg heeft zij Hem willen troosten. En onder het kruis stond zij er, zij stond, 
rechtop! 
- Wat een troost en steun moet zij voor Jezus betekend hebben! En Jezus wilde niet 
dat zij alleen achterbleef. Daarom vertrouwde Hij haar toe aan de leerling die Hij 
liefhad Johannes, en aan ons voor zover we Hem liefhebben. 
- Doch aan haar gaf Jezus nog een nieuwe opdracht: die van de moederrol voor 
alle mensenkinderen. Wat een lieve aardse moeder voor haar kinderen is, wil 
Maria zijn voor al wie haar tot Moeder wenst!! 
- En toen Hij van het kruis afgenomen werd legde men Hem terug in haar schoot 

Hij liet u delen in Zijn heerlijkheid  
- Maria is niet echt gestorven zoals alle mensen sterven. De traditie zegt dat ze, in 
aanwezigheid van de apostelen, is ‘ingeslapen’ en onmiddellijk ten hemel is 
opgenomen, zonder begraven te zijn. 
- Zo mag zij delen in dezelfde heerlijkheid als haar Zoon die zelf ook ten hemel is 
opgevaren. Jezus en zijn moeder zijn ook met hun lichamelijkheid in de hemel. 
Maar welke lichamelijkheid we ons daarbij moeten voorstellen, gaat ons petje te 
boven. Wel weten we vanuit de verschijningsverhalen dat Jezus binnenkwam 
terwijl de deuren gesloten waren ….. Zulk een heerlijkheid met een 
verrijzenislichaam staat ook ons te wachten! 
- En de Kerk zegt dat Maria tot Koningin gekroond is van de engelen en de 
heiligen. 

en gaf u macht op Zijn Hart.  
- Dit moeten we goed interpreteren! Dit Gedenk is niet de eerste versie van P. 
Chevalier. In de eerste versie lag in heel het gebed de nadruk op ‘de 
onuitsprekelijke macht, die Jezus haar op zijn aanbiddelijk Hart gegeven heeft’. 
- Maar in het voortschrijdend theologisch inzicht en tijdens het Vaticaans Concilie 
wordt deze uitdrukking fel afgezwakt! Maria heeft geen macht, in strikte zin, op 
haar Zoon. Zij is niet de Middelares van alle genaden. Jezus zelf is de enige 
Middelaar! 
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- Maria heeft wel grote macht op het Hart van haar Zoon in de zin dat een lieve 
moeder macht heeft op het hartje van haar kind: ze heeft enorme invloed, juist 
wegens de tedere relatie. Zo heeft Maria ook macht op het Hart van Jezus: Deze 
zal haar niets kunnen weigeren wat zij Hem vraagt, doch dat is geen macht in 
strikte zin, dat is invloed, of macht van de liefde. Macht op het Hart van Jezus 
heeft alleen de Vader! 
 
TWEEDE DEEL 
 

Bied Hem onze lofprijzing aan en onze dank.  
-  In het Gedenk blijven wij niet bij Maria staan. Zij wil dat zelf eigenlijk ook niet. 
Denk maar aan het gebeuren in Kana. Men komt bij haar omdat er te weinig wijn 
is. Maar zij wendt zich tot haar Zoon. Zij is de kortste weg naar Jezus. Met alles 
wat wij haar zeggen of vragen, keert zij zich tot haar Zoon. Cf het mooie beeld in 
Issoudun. In haar ene hand kunnen wij onze zorgen en beden leggen. Met haar 
andere hand reikt zij ze door naar het geopende hart van Jezus. Daarom vragen 
we Haar om Hem onze lof en dank over te maken. Dan zal die zeker Jezus 
behagen. 

Geleid alle mensen naar de bron van levend water, dat uit Zijn zijde is gevloeid.  
-  Jo 19,34: ‘Een van zijn soldaten doorstak zijn zijde met een lans; terstond kwam 
er bloed en water uit’ en Jo 19,37: ‘een Schriftwoord zegt: ‘Zij zullen opzien naar 
Hem die ze doorstoken hebben’. 
- doorstak: P. Chevalier, in navolging van Augustinus, vertaalt liever met (aperuit) 
opende! Doorstak zijn zijde klinkt negatief en pijnlijk. Maar het latijnse werkwoord 
betekent ook openen, en dan is de boodschap plots erg positief! Een van de 
soldaten opende zijn zijde met een lans! Hij opende met zijn lans de weg naar zijn 
hart! 
- En uit dat geopende Hart vloeiden bloed en water uit. Volgens de kerkvaders 
staan dit bloed en water voor de H. Geest (bloed) en de sacramenten (water). Het 
water uit het hart van Jezus is leven gevend water, de sacramenten. 
- Vandaar het groot belang dat bij de kruislieveheer de zijdewonde, de weg naar 
het hart, telkens goed zichtbaar is! 
- En aan Maria vragen we nu: geleid alle mensen naar die bron van levend water, 
naar het Hart van uw Zoon, opdat zij heil vinden in de sacramenten, uitingen van 
zijn liefde! Geleid alle mensen naar de H. Geest! 

Verkrijg voor de wereld hoop en vrede, barmhartigheid en heil.  
- Moeder, Gij die zoveel invloed hebt op het Hart van uw Zoon, vraag jij Hem voor 
onze wereld hoop (zoveel mensen zonder hoop; zoveel volkeren zonder 
toekomstperspectief!). 
- Verkrijg voor de wereld vrede. Hoe weinig vrede is er toch in onze grote wereld 
maar ook in onze kleine wereld, in ons hart. En vaak kunnen we er zo weinig aan 
doen; we voelen ons zo klein en machteloos! Maar als jij het vraagt, O.L.Vr vh 
H.Hart …. 
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- Verkrijg voor de wereld barmhartigheid! Hoe hard en genadeloos staan volkeren, 
mensen, families, ouders en kinderen vaak naar elkaar toe! En eigenlijk snakken ze 
allemaal naar goedheid, naar mildheid. Leer het ons, Moeder, leer het de volkeren 
…; leer het onze Open Hartbeweging! 
- Verkrijg heil voor de wereld! Jezus heeft zijn leven gegeven voor het heil, de 
verlossing van alle mensen, van de wereld. Maar zo weinig kennen Hem, kennen 
het heil dat Hij heeft gebracht. Moeder, pleit jij er voor dat dit heil tot onze wereld 
kan komen …! 

Luister nu ook naar ons gebed  
- Luister Moeder! Wij kunnen dat zo moeilijk, echt luisteren, echt ons hart 
openstellen.  
- Moeder, jij laat wat wij nu vragen binnen in uw hart. Jij maakt ons gebed tot het 
uwe. En jij zult het doorgeven naar uw Zoon! 

en zie neer op ons vertrouwen.  
- Wij hebben meer vertrouwen in U dan in onszelf! Uw moederliefde is zoveel 
groter dan onze kinderliefde. Maar kijk naar het vertrouwen dat in ons leeft en 
vermeerder het. Dat wij mogen vertrouwen op Gods liefde zoals Jij ….. 

Help ons te leven zoals gij,  
- Lieve Vrouw van Jezus’ Hart, zoals Jij bestaat er geen tweede mens! Lief 
Vrouwke, alleen een poos bij U te zijn maakt ons gelukkig. U bekijken, mijmeren 
hoe Jij hebt geleefd, zo eenvoudig, sterk en trouw. Zo gehoorzaam, stil en 
aandachtig. Zo stil, moedig en klein. Help ons te leven zoals gij ….! Jouw voorbeeld 
willen wij nemen als model! 

in de liefde van uw Zoon,  
- Jij leefde in Zijn liefde. Van zijn kindsbeen af heb jij gezien hoe uw kind vol liefde 
was, een bijzonder kind! Hij heeft u helemaal met zijn liefde ingepalmd! Ook wij 
zouden willen kunnen leven vanuit en verbonden met zijn liefde! Maar wij worden 
zo vaak afgeleid door allerlei aantrekkelijke dingen, zodat onze aandacht, ons hart 
verdeeld is geraakt. Moge zijn liefde ons meer en meer vervullen, zodat zijn liefde 
in ons mag uitstralen naar andere mensen 

opdat Zijn Rijk kome,  
- Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven! Dat Zijn Rijk van liefde, vrede en 
gerechtigheid moge gestalte krijgen, werkelijkheid mag worden tussen de 
mensen, tussen de volkeren. Wij willen daaraan meewerken, met onze beperkte 
mogelijkheden. Maar als ieder van ons, - het kleine goed dat hij kan doen - ook 
werkelijk doet, dan groeit zijn Rijk, beetje bij beetje! 

en toon dat gij onze Moeder zijt.  
- Lieve Vrouwe van Jezus’ Hart, aan Jezus heb Jij ontelbare malen getoond dat Jij 
zijn moeder was. Hij wist zich bij Jou geborgen, gesteund en bemind. Wil jij ook 
voor ieder van ons die zelfde Moeder zijn? Dat wij ons ook bij Jou geborgen, 
gesteund en geliefd weten? En geef dat we dit niet alleen moeten geloven omdat 
de Kerk ons dat leert, maar toon het ook. Dat wij, ieder van ons, dat mogen 
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ervaren, ondervinden, uw warmte mogen voelen. En dus niet alleen moeten 
geloven. 
 

Amen.   
Dit is vandaag ons gebed, Moeder. Wij staan er helemaal achter. Hiermee hebben 
we ook alles gezegd wat wij jou wilden toevertrouwen. En wij weten dat Jij ons 
hebt gehoord, beluisterd, en dat Jij ons gebed ter harte zult nemen.                                                                                                                                                                                                                                   


