Preek voor de H. Eucharistie viering op 31 oktober 2015 in Kevelaer
Door: Diaken Clavel

Beste Pelgrims,
Wij zijn weer in Kevelaer. De bedevaartskaars brandt weer. Hier in Kevelaer, de
plaats waar wij ons zo thuis voelen. Hier in deze kaarsenkapel, de oudste kerk van
Kevelaer. Wij zijn hier bij elkaar voor het vieren van de H. Mis, het hoogte punt van
deze dag. Er zijn pelgrims die hier in deze kerk, al heel vaak geweest zijn. Deze kerk
is zeer vertrouwd voor deze pelgrims. Gelukkig zijn er ook nieuwe pelgrims aanwezig.
Fijn dat u er bent. Mensen, pelgrims, die voor het eerst naar Kevelaer zijn
toegekomen. Hopelijk niet voor de laatste keer. Waarom gaan pelgrims naar
Kevelaer? Wat zoeken pelgrims hier? In Kevelaer wordt de Moeder Gods Maria,
vereerd als de patrones van de bedroefden, de consolatrix afflictorum. Veel pelgrims
komen ieder jaar weer terug naar hun geliefde Kevelaer. Maria. Wie heeft er geen
band met Maria, Maria de moeder van Jezus, Maria onze Hemelse Moeder. Maria en
Jezus hebben hier op aarde geleefd. Net zo als u en ik. Ook zij hebben zorgen
gekend, ook zij hebben verdriet gekend, ook zij hebben pijn moeten
aanvaarden…allemaal heel menselijk. Geen mens ontkomt hieraan. En daarnaast, en
dat is eigenlijk nog veel belangrijker, het geloof van Maria. Maria die door God werd
uitgekozen om moeder te worden van Zijn Zoon. Het zal je maar gebeuren….Maria
die bezocht werd door de aartsengel Gabriel, die Maria dat kwam vertellen. En dan
spreekt Maria die mooie worden: Mij geschiede naar Uw Woord. Maria die de moeder
wordt van Jezus. Maria die een en al liefde en zorg is. Maria die Jezus zal volgen op
Zijn aardse leven. Zij volgt Jezus, natuurlijk samen met de apostelen en de vele
andere, gelovige mensen. Jezus en Maria, zij zijn niet van elkaar te scheiden. De
vreugde volle momenten van haar leven, maar ook de droevige momenten van haar
leven.
Beste Pelgrims,
Wij hebben net weer dat mooie stukje Evangelie van Johannes gehoord. Een heel
bekend stukje Evangelie. Het wordt ieder jaar voor gelezen bij de gedachtenis van
OLV van Smarten, op 15 september. Maria wordt ons tot moeder gegeven. Jezus, die
Zijn Moeder aan ons geeft. Tot het allerlaatste moment wil Jezus voor ons zorgen.
Zijn liefde voor ons mensen is zo enorm groot. Zijn liefde, die Hij aan ons wil geven,
zelfs toen Hij stervende was aan het kruis. Maria de moeder van Jezus, Maria ook
onze Hemelse Moeder. Velen van ons hebben hun aardse moeder niet meer, enkelen
hier aanwezig nog wel. Gelukkig, houdt haar in ere. Ons geloof leert ons, dat onze
dierbare overledenen bij God in de Hemel zijn. Op een dag als vandaag denken wij
met weemoed en met dankbaarheid aan hen terug. Maar daarnaast hebben wij
allemaal onze Hemelse Moeder. Allemaal de een en dezelfde moeder. Maria. En waar
kunnen wij beter terecht dan bij onze moeder. Een moeder die van haar kinderen
houdt, een moeder die zorg heeft voor haar kinderen, een moeder die naar haar
kinderen wil luisteren. Maar ook een moeder, die haar kinderen wil troosten als zij
verdriet hebben, wil troosten als zij ziek zijn, en wil troosten als zij een dierbare

hebben verloren. Daarom is het zo fijn om hier naar Kevelaer toe te komen. Voordat
wij gaan vragen aan Maria, is het goed om eerst dankbaar te zijn. Danken dat wij
weer hier in Kevelaer zijn. Dankbaar voor al het goede wat wij mogen ontvangen.
Dankbaar voor onze kinderen en kleinkinderen. Dankbaar dat het weer goed gaat met
onze gezondheid. Dankbaar dat wij mogen en kunnen geloven in een God die enkel
liefde en barmhartigheid is, ondanks alles wat er gebeurt op de wereld.
Na het danken is het goed dat wij de hulp van Maria vragen voor al onze zorgen en
noden. Er zijn weer heel veel intenties. Al deze intenties willen wij hier in Kevelaer bij
Maria achterlaten. Als het ware keren wij die tas met zorgen helemaal om, en wij
hopen en bidden, dat Maria al onze zorgen wil AANhoren en indien mogelijk
VERhoren. Maria onze grote voorspreekster. Door Maria, via Maria, naar Jezus toe.
Dit allemaal via ons gebed.
Want, beste pelgrims,
Het gebed is zo belangrijk. Vandaag de laatste dag van de oktobermaand. De
oktobermaand, de maand van de Rozenkrans. De Rozenkrans, die wij in de bus al
hebben gebeden. Gelukkig bidden heel veel mensen de Rozenkrans. Jong en oud,
geleerd of niet geleerd. Een gebed dat door iedereen te bidden is. Het is een machtig
gebedssnoer. Maria, de Moeder Gods is bij ons, als wij tot haar bidden. Wij nemen
onze toevlucht tot haar. Op ieder moment van de dag kunnen wij tot haar bidden. Ik
hoop dan ook, dat u, – voor zo ver dat in uw vermogen ligt – probeert om veel de
rozenkrans te bidden. Het is zo nodig, bidt u dan voor onze kerk, voor roepingen tot
het priesterschap en het diaconaat. Voor de wereldvrede, voor al de vluchtelingen,
voor mensen die verantwoordelijkheid dragen…politieke leiders…..en daarnaast
natuurlijk ook voor al onze persoonlijke intenties. Misschien kunnen wij een
voornemen maken om iedere dag de rozenkrans te gaan bidden. Een kleine 20
minuten per dag, dat moet toch mogelijk zijn? Ik weet dat er pelgrims zijn die dit al
dagelijks doen. Gaat u er a.u.b. mee door. Het is hard en hard nodig.
De Rozenkrans, met al haar geheimen. De glorie volle geheimen, de blijde geheimen,
de droevige geheimen. En sinds een aantal jaar, zijn deze met nog 5 geheimen
uitgebreid, de geheimen van het licht. Dit hebben wij te danken aan de Heilige Paus
Johannes Paulus II. Al deze geheimen vertellen ons iets over het leven van Jezus.
Vanaf de geboorte aankondiging door de Engel Gabriel, Zijn openbaar leven, Zijn
Kruisdood en Zijn Verrijzenis, Zijn Hemelvaart… maar ook de ten Hemelopneming en
de kroning van Maria en de instelling van de Heilige Eucharistie. De Heilige
Eucharistie is en blijft de kern van ons geloof. Maria is natuurlijk heel
belangrijk….maar naar welke bedevaart plaats je ook gaat…..zij zal altijd verwijzen
naar haar Zoon Jezus. “Doe maar, wat Hij u zeggen zal”, Doe maar wat Jezus tot u
zegt. En Jezus wil heel graag bij u zijn. Houdt uw hart voor Hem geopend. Probeer
Jezus zoveel mogelijk te ontvangen in de Heilige Communie. En als u Jezus toelaat in
uw leven, zult u merken dat alles anders gaat worden. Gelovige mensen, zijn blijde
en dankbare mensen, ondanks alles wat zij mee moeten maken in hun leven,
ondanks al het verdriet wat zij hebben, want zij kunnen zich vasthouden aan Jezus.

Beste Pelgrims,
Geniet van deze twee dagen in Kevelaer. Kevelaer is een plaats waar Hemel en aarde
elkaar raken. Kevelaer is een plaats waar gebeden wordt. De verering van een
prentje van OLV van Luxemburg vindt zijn oorsprong in een legende uit 1642:
Hendrick Busmann rijdt langs een boom en hoort Maria hem vragen daar een
kapelletje voor haar te bouwen; zijn vrouw krijgt een visioen…. dat daarin het prentje
moet komen dat zij ooit had gekregen. En zo is het geschied. Al heel snel kwamen er
pelgrims en werden er wonderen gemeld. En zo is Kevelaer uitgegroeid tot een groot
bedevaartoord. Ieder jaar komen duizenden pelgrims naar Kevelaer. Kevelaer heeft
iets, wat je zelf moet ervaren. Hier worden mensen geraakt. Hier vinden mensen iets.
Hier wordt gebeden. Mensen voelen zich hier thuis, onder de bescherming van de
Moeder Gods Maria. Laten wij dan ook onze toevlucht nemen tot haar.
Zo gaan wij samen verder, beste pelgrims, met onze aardse pelgrimstocht. Wij zijn
allemaal op weg naar de Hemel, waar wij eens, samen met al onze dierbaren,
gelukkig zullen zijn. Maria zal ons hierin bijstaan, met haar moederlijke zorg. Met
weemoed maar ook met trots zullen wij morgenmiddag ons afscheid zingen bij de
genadekapel van Kevelaer…Maria zegen, uw pelgrimsschaar, eens zien wij in de
hemel en blijven eeuwig daar.
AMEN.

