Verhaal achter het lied…
Onlangs vroeg iemand of we niet een Marialiedje hadden voor 1e communiekantjes. Terwijl
ik het (een beetje gehavende) Mariabeeld bij ons achter in de tuin een grote schoonmaakbeurt gaf, gingen er wat gedachten door me heen. Ik deel ze graag met u
1. Moeder Maria, u bent de allergewoonste en aller-bijzonderste Moeder. U bent de Moeder
van álle moeders. Daarom noem ik u graag: Moeder Maria. Als ik naar u kijk – als ik kijk naar
uw beeld in de kerk, of een schilderij… Als ik u zie op een prentje… of als ik aan u denk en ik
kijk naar u met de ogen van mijn hart… dan voel ik me blij! Blij, dat ik even bij u mag zijn. Blij,
dat ik u ken! En dan voel ik me rijk… Want naast mijn papa en mama heb ik ook u als Moeder.
Ik voel me rijk met zo’n lieve, bijzondere moeder. U bent niet alleen de Moeder van Jezus, u
bent ook Moeder van mij! En ik groet u met een heel bijzondere groet: Ave! Een oude groet,
waarmee de engel u begroette toen hij bij u kwam. Een blijde groet, waarmee duizenden en
duizenden mensen u begroeten als ze bij u komen in Lourdes of Banneux of Kevelaar… of in
het kapelletje in de buurt. Het betekent: Wees gegroet! En ik zing het blij: Ave Maria!
2. Moeder Maria, als u naar míj kijkt… dan maakt u me blij! Ik ben blij dat u mij ziet. U ziet
mij lopen en leren en spelen. U kijkt altijd met liefdevolle ogen. U hebt altijd aandacht voor
mij . U ziet mij wel zitten! Altijd als u naar mij kijkt, dan maakt u me rijk. Want u geeft mij het
liefste en het beste wat u hebt: uw eigen Kind, Jezus. U brengt Jezus, úw Jezus bij mij… U
brengt Hem in mijn hoofd, zodat ik aan Hem kan denken. U brengt Hem in mijn hart, zodat ik
van Hem kan houden. En elke keer als ik de Communie ontvang, bent u er bij. U helpt mij om
mijn hart mooi te maken voor Jezus. U bent zijn Moeder, dus u weet hoe Hij het ’t liefste ziet.
En met een dankbaar hart zing ik: Ave Maria!
3. Maria, u bent niet alleen míjn Moeder… u bent Moeder van álle mensen! Moeder van
mensen en… Moeder van God! Want Jezus is de Zoon van God. Hij ís God. En u bent de
moeder van Jezus. Dus bent u Moeder van God. Dat is een groot geheim. Een geheim, dat
iedereen mag weten… en dat we toch nooit helemaal echt kunnen begrijpen. Want het is een
geheim van God. Dat is groter dan ons hoofd… Maar omdat u Moeder van God bent, juist
daarom kunt u ook Moeder van alle mensen zijn. U houd van ons, van ons allemaal. U bidt
voor ons bij God, en zo helpt u ons de weg naar de hemel te gaan. Moeder Maria, al deze
dingen maken ons zo dankbaar. Dank voor uw liefde voor God en voor ons! Dank u wel, dat
u het voorbeeld bent van hoe wij het gebod van de liefde mogen leven: van God houden met
heel ons hart, en van alle mensen houden als van onszelf. Moeder Maria, wij houden van u.
En we zingen u toe: Avé Maria.
Lieve ‘grote mensen’, veel devotie met dit ‘kinderliedje’

Yvonne

