
                           Wordt Maria geofferd op het altaar van de oecumene? 

 

De alomtegenwoordige wereldwijde crises van vandaag onderstrepen de noodzaak voor alle 

christenen om zich zo veel mogelijk te verenigen. Ook de katholieke kerk moet de oproep tot 

authentieke eenheid van de christenen serieus nemen. Paus Franciscus heeft tijdens zijn pontificaat 

grote nadruk gelegd op oecumene, zowel in woord als in daad. Maar hoe kan de Kerk het best echte 

oecumenische vooruitgang boeken en echte christelijke eenheid bevorderen in deze onrustige tijden? 

De oecumenische inspanningen sinds het Tweede Vaticaans Concilie hebben over het algemeen geleid 

tot vruchtbare vormen van gemeenschappelijk gebed en broederlijke dialoog tussen de verschillende 

christelijke tradities, voornamelijk door de nadruk te leggen op wat alle christelijke belijdenissen 

gemeen hebben. Maar is dat voldoende? Kunnen wij werkelijk het oecumenisch gebed van Jezus 

vervullen "opdat zij allen één zijn" (Joh 17,19) door alleen datgene te bespreken wat alle christenen 

gemeenschappelijk hebben? 

Vele katholieken die betrokken zijn bij de oecumenische zending van de Kerk zijn nederig tot de 

conclusie gekomen dat de oecumenische beweging in belangrijke mate in een impasse is geraakt. 

Hoewel gemeenschappelijk christelijk gebed en dialoog zeker heilzaam zijn, zullen zij alleen de 

uiteenlopende christelijke belijdenissen niet tot het ene Lichaam van Christus brengen. 

Wat is er dan nodig? Om de uiteindelijke oecumenische eenheid tot stand te brengen, moet de volheid 

van de katholieke leer en het katholieke leven eerlijk, in alle openheid en zonder enige beperking of 

compromis besproken worden. 

Hoe dogmatisch of "on-oecumenisch" dit op het eerste gezicht ook mag klinken, de volheid van de 

christelijke openbaring is niettemin het enige fundament en de enige voorwaarde voor echte, 

waarachtige en duurzame christelijke eenheid. Eenheid vloeit voort uit waarheid, gemeenschap uit 

leer. De oecumenische instructie van Johannes Paulus II maakt dit onbetwistbaar duidelijk: 

De door God gewilde eenheid kan alleen worden bereikt als allen zich houden aan de inhoud van het 

geopenbaarde geloof in zijn totaliteit. In geloofszaken is compromis in strijd met God die de Waarheid 

is. Wie zou in het Lichaam van Christus, "de weg, en de waarheid, en het leven" (Joh 14,6), een 

verzoening die tot stand komt ten koste van de waarheid als legitiem kunnen beschouwen? 1 

 

Vrije menselijke medewerking aan de verlossing 

 

Aan de basis van de hele oecumenische discussie ligt deze centrale kwestie: de legitimiteit en de 

noodzaak van vrije menselijke medewerking aan de verlossing. Deze essentiële katholieke waarheid 

lijkt haar kritische dogmatische status te verliezen, of in sommige gevallen zelfs te worden ontkend, 

binnen de hedendaagse oecumenische discussies. 

Karl Barth, een van de meest vooraanstaande protestantse theologen van de twintigste eeuw, zag de 

centraliteit van deze kwestie en de bijzondere mariale component ervan. Barth identificeerde de 

mariale leer en toewijding als de "ene grote ketterij" van de Katholieke Kerk, waaruit alle andere 

katholieke ketterijen voortkwamen: "In de leer en verering van Maria wordt de ene ketterij van de 

rooms-katholieke kerk onthuld, die al de rest verklaart. "2 Hij kiest specifiek Maria's menselijke 



medewerking aan de verlossing als een voorbeeld bij uitstek van deze vermeende katholiek-ariaanse 

ketterij: 

"De 'moeder Gods' van het rooms-katholieke mariale dogma is eenvoudigweg het beginsel, type en 

wezen van het menselijke schepsel dat als een dienaar meewerkt aan zijn eigen verlossing op basis van 

preventieve genade, en in zoverre het beginsel, type en wezen van de Kerk. "3 

Barth concludeerde verder over de mariale leer: "De mariale leer is een uitwas, d.w.z. een zieke 

constructie van het theologisch denken. Uitwassen moeten worden weggesneden. "4 

Merk op dat Barth specifiek verwees naar het concept van een "menselijk schepsel dat meewerkt" aan 

de "verlossing" in zijn veroordeling van de katholieke doctrine van de mariale medeverlossing. 

Dat een belangrijke protestantse theoloog de volledige katholieke leer over Maria en haar menselijke 

medewerking aan de verlossing verwierp op basis van zijn "solus Christus" "sola fide" en "sola 

scriptura" uitgangspunten van de Reformatie, mag niemand verbazen. Maar wanneer de hedendaagse 

katholieke theologische discussie soortgelijke verwerpingen presenteert met betrekking tot Maria's 

medeverlossing met en onder Christus, dan moeten we toegeven dat er sprake is van een ernstig 

verzuim van katholiek geloof. Dit verzuim van geloof strekt zich uit tot ver buiten het domein van de 

Mariologie. In principe bedreigt het de essentie van de kern van de katholieke soteriologische 

waarheden betreffende de aard van geloof, genade en verlossing. Het stelt het christelijke gebod ter 

discussie van vrije menselijke medewerking aan onze eigen verlossing en de verlossing van anderen. 

Wanneer leden van de Kerk uitspraken doen die Barths misvattingen weerspiegelen, zoals "Jezus 

alleen kan aan de verlossing meewerken" en "geen mens kan aan de verlossing meewerken", dan 

wordt de fundamentele katholieke leer ontkend, evenals haar unieke belichaming die zich 

manifesteert in Maria's unieke medewerking aan de verlossing. Dit vormt, hoe onbedoeld ook, een 

afwijzing van een cruciaal dogmatisch bestanddeel van de katholieke traditie, de waarheid en het 

depositum fidei: dat a) de vrije en actieve menselijke medewerking met de genade noodzakelijk is om 

de vruchten van de verlossing te ontvangen; en b) alle christenen geroepen zijn om deel te nemen aan 

Christus' universele missie van menselijke verlossing voor onszelf en anderen. 

Hoe articuleert de Kerk dan op positieve wijze de voorzienige noodzaak van vrije menselijke 

medewerking binnen de goddelijke verlossingsdaad? 

 

Vrijheid, Schepping, Verlossing 

 

Het grootste geschenk dat onze Schepper ons heeft gegeven, onlosmakelijk verbonden met het 

menselijk leven, is de menselijke vrijheid. De menselijke vrijheid, een essentiële eigenschap van het 

geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis, stelt ons in staat te kiezen en lief te hebben. God is vrij, 

en God heeft de mens vrij gemaakt. 

Als vrijheid zo'n onmisbaar onderdeel is van het mens-zijn, moeten we dan verbaasd zijn dat de 

uitoefening van de menselijke vrijheid zo'n kritieke dimensie is in de menselijke verlossing? 

God de Vader kiest er uit vrije wil voor om zijn Zoon te zenden om vlees te worden voor onze verlossing. 

Jezus kiest er uit vrije wil voor om gehoorzaam te zijn aan het plan van de Vader voor de verlossing van 

de mensheid door voor ons te sterven op Golgotha. 



Wij, op onze beurt, moeten uit vrije wil kiezen om de genaden van verlossing te aanvaarden die 

Christus voor onze persoonlijke verlossing heeft verdiend. Het is een voorzienig ontwerp van 

persoonlijke vrijheid, zowel goddelijk als menselijk, dat onze menselijke verlossing mogelijk maakt. 

Jezus Christus is de Mens geworden Zoon van God, die het menselijk geslacht verlost zoals alleen een 

goddelijke Verlosser dat kan. Jezus betaalt de oneindige prijs van zijn eigen kostbare bloed voor de 

menselijke zonde, door op Golgotha het offer te brengen van zichzelf aan de hemelse Vader als een 

oneindige prijs voor de overtredingen van de mensheid tegen een oneindige God. Alleen een goddelijk 

wezen kon een dergelijke genoegdoening brengen voor het hoogtepunt van alle menselijke zonde. 

Jezus alleen, goddelijk en menselijk, verlost de wereld in de orde der gerechtigheid - einde van de 

discussie, voor elke orthodoxe christen, over de absolute noodzaak van een goddelijke Verlosser voor 

de menselijke verlossing. 

Volgende vraag: Kunnen menselijke schepselen delen in de missie van menselijke verlossing, volbracht 

door de enige goddelijke Verlosser? 

"God schiep ons zonder ons, maar Hij wilde ons niet redden zonder ons. "5 De heilige Augustinus 

verwoordt duidelijk de noodzaak van de menselijke vrijheid voor de menselijke verlossing.6 De vrije 

en persoonlijke aanvaarding door ieder mens van de verlossende genaden van Jezus, verkregen door 

zijn historische en objectieve verlossing op Golgotha, vormt een essentiële, eeuwigdurende en niet-

onderhandelbare dogmatische katholieke leer.7 

Wij zien verder het katholieke imperatief om niet alleen uit vrije wil met Jezus samen te werken aan 

onze eigen verlossing, maar ook om dynamisch deel te nemen aan de verlossing van andere mensen. 

Dit vormt het universele christelijke mandaat van de Verlosser om te gaan, te prediken tot alle volken 

en hen te dopen in de naam van de Drie-eenheid (vgl. Mt 28,19); te bidden en voorbede te doen voor 

elkaar (vgl. 1Tim 2,1); ons lijden en onze offers op te dragen voor het welzijn van de Kerk en haar 

vermeerdering (vgl. Kol 1,24); en "medewerkers met God" te zijn in de cruciale missie van menselijke 

verlossing (vgl. 1Kor.3,9). 

 

Meewerken betekent mee-verlossen 

 

De oproep om deel te nemen aan de verlossing van anderen, om met één enkele term te spreken van 

"medeverlossing", gaat nooit voorbij aan de absolute theologische, metafysische en existentiële 

noodzaak van Jezus Christus als onze enige goddelijke Verlosser. 

Anderzijds maakt het de eveneens noodzakelijke menselijke medewerking aan de verlossing niet 

banaal of louter symbolisch. Hoe kunnen beide noodzakelijkheden tegelijkertijd bestaan zonder de 

integriteit of vrijheid van één van beide te schenden? 

Neem als voorbeeld (natuurlijk altijd binnen de beperkingen van concrete voorbeelden) een aantal 

mensen dat in een diepe kuil valt zonder dat zij in staat zijn er zelf uit te komen. Een goddelijke hand 

reikt naar beneden in het gat, de hand van Christus. Eén persoon in de kuil kiest er uit vrije wil voor 

om de hand van Christus aan te grijpen en wordt uit de kuil omhoog getrokken. Hij wordt uit de kuil 

verlost door de kracht van Christus. 

Laten we verder zeggen dat terwijl die persoon uit de kuil wordt getrokken door de hand van Christus, 

hij de hand vastpakt van een andere persoon in de kuil die vrijwillig zijn menselijke hand aanneemt, en 

dus wordt ook de tweede persoon uit de kuil getrokken. De tweede persoon wordt uit de kuil verlost 



door de allesoverheersende kracht van Christus, maar ook door de instrumentele menselijke 

medewerking van de eerste persoon. Zo kan de mensheid instrumenteel delen in de verlossing van 

Christus, terwijl zij nog steeds absoluut en volledig afhankelijk is van Christus, de ene goddelijke 

Verlosser. 

Als wij christenen, gevallen maar verlost als we zijn, herhaaldelijk door de Pausen van Rome zijn 

opgeroepen om trouw onze verplichting van het doopsel na te komen om "mede-verlossers met 

Christus" te worden8 , zou het dan voor ons mogelijk zijn om dezelfde rol te kunnen ontzeggen aan de 

menselijke moeder van Jezus? 

 

De uniciteit van de Mariale medeverlossing 

 

Eén mens werd door de Vader "vol van genade" geschapen. Maria's onbevlekte ontvangenis, die vrij 

was van zonde en ervoor gekozen had nooit tegen het plan van de Vader in opstand te komen, 

bereidde haar speciale menselijke rol in de verlossingsopdracht van Christus voor en hield haar in 

stand. 

Welk ander redelijk mens zou kunnen beweren dat hij de goddelijke Verlosser het eigenlijke 

instrument van de Verlossing, zijn menselijk lichaam, heeft gegeven? "Wij zijn geheiligd door de 

offerande van het lichaam van Jezus Christus, eens voor allen" (Hebr.10,10), en dat menselijk lichaam 

werd aan Jezus gegeven door één menselijke moeder, krachtens haar vrije, actieve en vrouwelijke "ja". 

Maar omdat Maria's menselijk moederschap geen surrogaat was, maar eerder eeuwigdurend, eindigt 

haar menselijke samenwerking niet met de goddelijke ontvangenis in Nazareth en de wonderbaarlijke 

geboorte in Bethlehem. Haar medeverlossingsmissie met Jezus duurt voort tijdens zijn aardse leven, 

waarin zij, zoals het Concilie bevestigt, "trouw volhardde in de vereniging met haar zoon tot aan het 

kruis. "9 De Moeder leed in haar menselijk hart wat de Zoon leed in zijn goddelijk hart, en zij offerde 

al haar moederlijke kwellingen op in een menselijke medeverlossingsmissie met Jezus voor de 

verlossing van de wereld. 

In deze sublieme leer van Vaticanum II "stemde Maria vrijelijk en menselijk in met de onsterfelijkheid 

van dit uit haar geboren slachtoffer "10 . Johannes Paulus II legt verder uit dat het menselijk lijden van 

Maria, verenigd met Jezus, een bovennatuurlijke bijdrage vormde "tot de verlossing van allen:" 

Het is in het bijzonder troostrijk om te zien - en het is ook nauwkeurig in overeenstemming met het 

Evangelie en de geschiedenis - dat aan de zijde van Christus, op de eerste en meest verheven plaats, 

altijd zijn Moeder staat door het voorbeeldige getuigenis dat zij met haar hele leven aflegt van dit 

bijzondere Evangelie van het lijden. In haar is het vele en intense lijden zo samengebald, dat het niet 

alleen een bewijs was van haar onwankelbaar geloof, maar ook een bijdrage tot de verlossing van allen. 

In werkelijkheid begon zij, vanaf het moment van haar geheime gesprek met de engel, in haar zending 

als moeder haar "lot" te zien om, op een unieke en onherhaalbare wijze, te delen in de zending zelf van 

haar Zoon... En nogmaals, na de gebeurtenissen van het verborgen en openbare leven van haar Zoon, 

gebeurtenissen die zij met acute gevoeligheid moet hebben gedeeld, was het op Golgotha dat het lijden 

van Maria, naast het lijden van Jezus, een intensiteit bereikte die vanuit menselijk oogpunt nauwelijks 

voorstelbaar is, maar die mysterieus en bovennatuurlijk vruchtbaar was voor de verlossing van de 

wereld. 11 



Een halve eeuw eerder had Paus Pius XI reeds de rol van Maria verwoord als een ongeëvenaarde 

menselijke medewerking aan de door Christus volbrachte Verlossing, en zijn gebruik van de titel Co- 

redemptrix om die rol aan te duiden, met kracht verdedigd: 

Uit noodzaak kon de Verlosser niet anders dan zijn Moeder bij zijn werk betrekken [non poteva, per 

necessità di cose, non associare]. Daarom roepen wij haar aan onder de titel Medeverlosseres. Zij heeft 

ons de Verlosser geschonken, zij heeft Hem vergezeld in het verlossingswerk tot aan het kruis toe en 

heeft met Hem de smarten, de kwellingen en de dood gedeeld waarin Jezus de Verlossing van de 

mensheid voltooide.12 

Het gebruik van titels als Medeverlosseres wil in één woord de kern van de leer belichamen, en 

tegelijkertijd waarheden benadrukken die essentieel zijn voor ons geloof en onze verlossing. De 

Medeverlosseres dient beide doelen en herinnert de gelovigen tegelijkertijd door een subliem mariaal 

voorbeeld aan de oproep om onze gebeden en ons lijden aan te bieden voor een zo groot mogelijke 

werkzaamheid van de Nieuwe Evangelisatie - kortom, om het geloof te verspreiden en zielen te 

redden. 

Het principe van Maria's menselijke medeverlossing brengt ons lang voor de 20e eeuw terug bij de 

oude leer van de apostolische Kerk. Zoals het Concilie herhaalt, werkte Maria als "nieuwe Eva" "vrijelijk 

mee aan het werk van de verlossing van de mensheid".13 Zoals de H. Irenaeus in de tweede eeuw 

leert, was Maria's unieke menselijke deelname aan de universele, historische verlossing vrij, actief en 

zelfs oorzakelijk, "voor het gehele menselijke geslacht": 

Maria ... wijdde zich dus volledig als dienstmaagd des Heren aan de persoon en het werk van haar Zoon, 

onder Hem en met Hem, door de genade van de almachtige God, ten dienste van het mysterie van de 

verlossing. Terecht zien de heilige vaders haar daarom als gebruikt door God, niet slechts op een 

passieve manier, maar als vrijwillig meewerkend aan het werk van de menselijke verlossing door geloof 

en gehoorzaamheid. Want, zoals de heilige Irenaeus zegt, zij "werd, gehoorzaam zijnde, de oorzaak 

van de verlossing voor haarzelf en voor het gehele menselijke geslacht".14 

Eva's deelname met Adam in het verlies van genade voor de mensheid was reëel en essentieel. De 

deelname van Maria, de nieuwe Eva met de nieuwe Adam aan de Verlossing die de genade herstelde, 

was ook reëel en essentieel. 

Hoe kan de Kerk dan de legitimiteit van Maria's menselijke actieve deelname aan de Verlossing 

ontkennen of zelfs maar in twijfel trekken? Deze mariale waarheid doorloopt het volledige 

theologische en historische spectrum van de authentieke katholieke traditie en het leergezag, 

conciliair en pauselijk. 

Meewerken is mee-verlossen.  Menselijk deelnemen aan de Verlossing is noodzakelijkerwijs menselijk 

mede-verlossen. 

Sommigen zouden kunnen aanvoeren dat de term "verlossing" alleen voorbehouden zou moeten zijn 

aan de goddelijke daad van Jezus. Maar dat zou logischerwijze een andere katholieke kernleer en -

opdracht ontkennen: vrij en actief deelnemen aan het leven en de verlossingsopdracht van Jezus 

Christus. Wanneer een inferieur wezen, een mens, deelt in een eigenschap of volmaaktheid van een 

superieur wezen, God, neemt deze deelname niets weg van, noch concurreert zij met de volmaaktheid 

van God. Zo neemt de deelneming van een mens aan het werk van Jezus, de goddelijke Verlosser, niets 

weg van of concurreert niet met Jezus' enige bemiddeling (vgl. 1 Tim. 2, 5), maar openbaart veeleer de 

heerlijkheid ervan. Zoals het Concilie leert: "Maria's functie als moeder van de mensen verduistert of 

vermindert geenszins deze unieke bemiddeling van Christus, maar toont veeleer haar kracht". 



Dezelfde werkelijkheid van menselijke deelname aan goddelijke activiteit en leven wordt liturgisch 

gevierd in de woorden van de diaken, of bij diens afwezigheid de priester, die eerbiedig bidt tijdens 

het toevoegen van water aan de wijn bij de voorbereiding van de gaven tijdens het offertorium: "Door 

het mysterie van dit water en deze wijn, mogen wij delen in de goddelijkheid van Christus die zich 

vernederd heeft om in onze menselijkheid te delen". De deelname van de mens aan de goddelijke 

activiteit en het goddelijke leven doortrekt het hele katholieke sacramentele leven. 

Het Concilie verdedigt bovendien de christelijke werkelijkheid van het "delen" en "meewerken" van de 

mens aan de goddelijke bemiddeling van de Verlosser: 

Want geen schepsel kan ooit gelijk worden gesteld aan het vleesgeworden Woord en Verlosser. Zoals 

het priesterschap van Christus op verschillende wijzen gedeeld wordt, zowel door de ambtsdragers als 

door de gelovigen, en zoals de ene goedheid van God werkelijk op verschillende wijzen aan zijn 

schepselen wordt meegedeeld, zo sluit ook de unieke bemiddeling van de Verlosser een veelvuldige 

samenwerking niet uit, maar geeft die juist aanleiding tot een veelvoudige samenwerking die slechts 

een delen is in deze ene bron.15 

Analogie is een klassiek theologisch instrument dat in de hele geschiedenis van de katholieke theologie 

wordt gebruikt. Dat iemand of iets tegelijkertijd een essentiële gelijkenis en een essentieel verschil kan 

hebben, wordt sinds de apostolische vaders gebruikt om te spreken over menselijke deelname aan 

goddelijke werkelijkheden. De termen "vergoddelijking" en "goddelijkheid" werden in de eerste drie 

eeuwen van het christendom gebruikt om aan te geven hoe het christen-zijn deelnam aan het leven 

en de liefde van de Drie-eenheid - in één woord: genade. Het gebruik van uitdrukkingen als 

"medeverlossers in Christus" voor de universele christelijke verplichting om deel te nemen aan de 

verlossing (vgl. Kol. 1,24), of om Maria de menselijke "medeverlosseres" te noemen, sluit 

eenvoudigweg aan bij de rijke theologische traditie van de katholieke analogie. Beide zijn herhaaldelijk 

gedaan door de grote Johannes Paulus II.16 

 

Maria Medeverlosseres en Oecumene 

 

De anglicaanse theoloog John Macquarrie gaf wijze en eerlijke raad aan zowel katholieke als 

protestantse autoriteiten die betrokken zijn bij oecumenische activiteiten met betrekking tot de 

discussie over de mariale medeverlossing en bemiddeling: 

De zaak kan niet geregeld worden door te wijzen op de gevaren van overdrijving en misbruik, of door 

een beroep te doen op geïsoleerde teksten uit de Schrift zoals 1 Timoteüs 2:5, of door de veranderende 

mode in theologie en spiritualiteit, of door de wens niets te zeggen dat je partners in de oecumenische 

dialoog zou kunnen kwetsen. Onnadenkende enthousiastelingen hebben Maria misschien verheven tot 

een positie van virtuele gelijkheid met Christus, maar deze aberratie is geen noodzakelijk gevolg van de 

erkenning dat er een waarheid kan zijn die naar uitdrukking streeft in woorden als Middelares en 

Medeverlosseres. Alle verantwoordelijke theologen zouden het erover eens zijn dat Maria’s 

medeverlossende rol ondergeschikt en ondersteunend is aan de centrale rol van Christus. Maar als zij 

zo'n rol heeft, hoe duidelijker wij die begrijpen, hoe beter. Het is een zaak voor theologisch onderzoek. 

En, zoals andere leerstellingen over Maria, zegt het niet alleen iets over haar, maar meer algemeen iets 

over de Kerk als geheel of zelfs de mensheid als geheel. 17 



Nu is het moment gekomen voor de Kerk om in totale oecumenische transparantie haar leer uit te 

leggen over de noodzaak van menselijke medewerking aan de Verlossing en vertrouwen in de kracht 

van de Geest om de christenen in hoofd en hart te verenigen. 

Nu is het tijd dat de Kerk ondubbelzinnig de christelijke opdracht en het mandaat voor de mens leert 

om actief en vrijelijk mee te werken aan zijn eigen verlossing, en aan de verlossing van anderen. 

Het is nu tijd om de volle voorspraak van Onze Lieve Vrouw af te roepen door haar plechtig te erkennen 

als Moeder van de Kerk, onze ware menselijke Medeverlosseres en Middelares, voor een wereld die 

de verlossende genaden van Jezus Christus en authentieke christelijke eenheid hard nodig heeft. 
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