MARIA
Vorige maand werd ik attent gemaakt op de
tentoonstelling
‘Maria’
in
het
Catharijneconvent
in
Utrecht.
Een
tentoonstelling over de meest afgebeelde
vrouw
ter
wereld.
Volgens
de
samenstellers gaat, met de tentoonstelling,
een lang gekoesterde wens in vervulling.
De bezoeker wordt alle ruimte gegeven om
Maria te ontmoeten. Mooie en verrassende
verbeeldingen van Maria in de kunst
vertellen haar wonderlijke levensverhaal. Zonder ook nog maar een
afbeelding gezien te hebben is mijn nieuwsgierigheid gewekt om deze
tentoonstelling in de meimaand te gaan bezoeken. Wie gaat er mee?
Maria de vrouw met de meeste eretitels, denk maar aan de Maria litanie.
De maanden mei en oktober zijn Maria maanden en in iedere maand is
er wel een dag gekoppeld aan haar naam. Over heel de wereld vinden
we Maria-oorden waar gelovigen kracht en troost vinden. Wie zou bij
benadering kunnen vaststellen hoeveel kaarsen er wel niet gebrand
worden voor haar beeltenis in onze kerken en kapellen. Er zijn miljoenen
mensen, mannen en vrouwen die haar naam als doopnaam dragen.
Voor velen die geen waarde meer hechten aan het geloof heeft Maria
een plaatsje behouden in hun hart. Maria is een mondiaal symbool voor
liefde, vrouw-zijn, gezin, verdriet, troost, bescherming en zoveel meer.
Er zijn er, heel in het bijzonder woonwagenmensen, die haar als
tatoeage op het lichaam meedragen. Letterlijk met huid en haar met
Maria verbonden.
Op onze weg naar Pasen gaat Maria ons voor als de Moeder van Jezus,
Troosteres der bedroefden, Moeder van Barmhartigheid en Liefde,
Moeder van goede raad, Heil der zieken, Hulp van de Christenen,
Koningin van de Vrede. Met Elisabeth mogen ook wij haar zalig prijzen.
Wat een vrouw!
De tentoonstelling ‘Maria’ in het Catharijneconvent te Utrecht loopt tot
20 augustus. Mijn indrukken zal ik te zijner tijd met u delen. Tevens ben
ik benieuwd naar de impressies van u die eveneens voor deze
tentoonstelling op ‘bedevaart’ gaan naar Utrecht.
Met hartelijke groet, Frans J. M. Wielens diaken

