
“God toont ons door Maria,
de Moeder van alle Volkeren, 
de weg naar de ware vrede.”

Voordracht van  P. Paul Maria Sigl 

GEBEDSDAG
TER ERE VAN MARIA,

DE MOEDER 
VAN ALLE VOLKEREN



“BRENG DEZEBEELTENIS IN DE WERELD. 

EN NU SPREEK IK NIET ALLEEN VOOR JE EIGEN LAND, 

MAAR OVER HEEL DE WERELD. 

DEZE WERELD IS IN VERWORDING. 

DE WERELD KRIJGT RAMP OP RAMP. 

DE WERELD GAAT EN IS ECONOMISCH EN MATERIALISTISCH STUK. 

OORLOGEN ZULLEN BLIJVEN ZOLANG ER GEEN HULP KOMT VAN DE WARE GEEST. 

BRENG DE MENSEN TERUG TOT HET KRUIS.”

Boodschap van Amsterdam van 15 november 1951
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Op deze dag precies vijftig jaar geleden, op 31 mei 1959, verscheen 
Maria als de Vrouwe, de Moeder van alle Volkeren voor het laatst in 
Amsterdam. (1)
Wat een gelukkige samenloop van omstandigheden dat we nu, op deze 
gouden-jubileumdag, deze gebedsdag kunnen vieren in het bisdom van 
Z. Em. Joachim kardinaal Meisner.
We vervullen daarmee een uitdrukkelijke wens van de Moeder Gods, die 
zij al 54 jaar geleden te kennen gaf: “Gij zult zorgen dat elk jaar om deze 
troon, bij deze beeltenis, de volkeren verzameld worden. Dit is de grote 
gunst die Maria, Mirjam of de Vrouwe van alle Volkeren, aan de wereld 
schenken mag.” (31-5-1955). Maria is het dus die ons heeft uitgenodigd, 
om ons bijzondere genade te schenken. En zo is zij vandaag de eigenlijke 
‘gastvrouw’!

GEBEDSDAG TER ERE VAN MARIA, DE MOEDER VAN ALLE VOLKEREN

LanXess-Kölnarena, Keulen, Eerste Pinksterdag, 31 mei 2009

Voordracht door P. Paul Maria Sigl

“God toont ons door Maria, de Moeder van alle Volkeren, 
de weg tot de ware vrede.”

Beste broeders en zusters, beste pelgrims uit binnen- en buitenland! 

De komst van de Vrouwe van alle Volkeren – hoogtepunt van het ‘mariale tijdperk’

Velen van u zijn al jarenlang trouwe vereerders van de Vrouwe van alle Volkeren. Maar voor al diegenen, 
die tot onze vreugde vandaag voor het eerst in ons midden zijn – en dat zijn er zeer velen – wil ik graag 
wat nader ingaan op de unieke betekenis van de Vrouwe van alle Volkeren. 
Toen Maria in 1830 als de Onbevlekte Ontvangenis verscheen in de Rue 
du Bac (2) in Parijs, waar zij ons de Wonderdadige Medaille openbaarde, 
begon het zogenoemde ‘mariale tijdperk’. Deze periode wordt zo ge-
noemd omdat de heilige Maagd nooit eerder op zoveel verschillende 
plekken, vooral in Europa, is verschenen om haar moederlijke liefde en 
aanwezigheid kenbaar te maken. Denken we slechts aan kerkelijk erkende 
verschijningsoorden als La Salette, Lourdes, Knock in Ierland, Fatima, 
Beauraing en Banneux in België.
Meer dan ooit hadden we haar machtige, beschermende aanwezigheid en 
haast tastbare nabijheid nodig, want in de afgelopen 180 jaar probeerde 
Satan als nooit tevoren met een frontale aanval op God volkeren, Kerk 
en wereld te vernietigen. 
Met de komst van Maria als de Onbevlekte Ontvangenis en de openba-
ring van de Wonderdadige Medaille (3) begon dus het voor ons allen zo 
belangrijke ‘mariale tijdperk’.
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Laten we leren van Fatima!
 
Om u, beste pelgrims, in samenhang met Amsterdam te laten zien van welk 
cruciaal belang onze medewerking is, wil ik u graag aan Fatima (5) herin-
neren. Terugkijkend op Fatima zien we welke dramatische gebeurtenissen 
zich kunnen afspelen als aan de woorden van Maria te weinig geloof wordt 
gehecht en haar moederlijke strategie slechts aarzelend wordt nagevolgd.
De paradox is dat het bovennatuurlijke karakter van Fatima weliswaar 
door de hoogste kerkelijke instantie is erkend, maar dat men veel te lang 
heeft gewacht om de  wensen van de heilige Maagd in daden om te zetten.
In 1917, tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog, had de Koningin 
van de Rozenkrans in Portugal gewaarschuwd voor Rusland (6) en de 
wereldwijde verspreiding van zijn atheïstische ideologie. Maar dit werd 
veel te weinig serieus genomen. En zo breidde het militante atheïsme 
zich razendsnel uit en werd een hele serie landen op meedogenloze 
wijze overvallen en geknecht. 
Hier zien we de Russische inval in Tsjecho-Slowakije in 1968. In Praag 
stonden machteloze studenten en vaders van gezinnen in één klap voor 
voldongen feiten. (7)
Deze Slowaakse arbeider in Bratislava (8), die onderweg van de fabriek 
naar huis plotseling oog in oog staat met Russische tanks, scheurt in zijn 
onmacht en pijn midden op straat zijn overhemd aan flarden.
Alleen al in Rusland werden meer dan 50.000 kerken en kloosters ver-
woest en kwamen miljoenen mensen om in de goelags, de Siberische 
strafkampen. Laten we niet vergeten dat we dit alles hadden kunnen 
voorkomen, als we acht hadden geslagen op de waarschuwende woorden 
van de Moeder in Fatima!
Ook waarschuwde de Koningin van de Rozenkrans voor het drama 
van een Tweede Wereldoorlog, en dat ruim twintig jaar van te voren!

Maar met de komst van de VROUWE, DE MOEDER VAN ALLE 
VOLKEREN naar Amsterdam, bereikt het ‘mariale tijdperk’ zijn 
hoogtepunt en bekroning. (4) Misschien verbaast u dit, maar straks 
zult u het begrijpen. Als we namelijk Gods wensen vervullen, die door 
de Moeder in Amsterdam aan ons zijn geopenbaard, zal dit ons een 
nieuw tijdperk, een nieuw Pinksteren, een nieuwe tijd binnenvoeren.
De verschijningencyclus van Amsterdam ligt dan wel ruim vijftig jaar 
achter ons, maar heeft nog niets van zijn actualiteit verloren. Integendeel! 
Want in deze tijd, waarin Kerk en wereld op elk gebied in een haast 
uitzichtloze crisis verkeren en de wereldvrede als nooit tevoren wordt 
bedreigd, krijgen de verschijningen van de Vrouwe van alle Volkeren 
een ongeëvenaarde betekenis. 
Voor de zozeer verlangde vrede in de gezinnen en onder de volken is het 
in de nabije toekomst absoluut nodig dat we beter inzien hoe belangrijk 
het is om juist nu precies te doen wat de Vrouwe van alle Volkeren in 
Amsterdam wenst! Alles hangt van onze medewerking af!
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Om het communisme, het nationaalsocialisme (9) en de Tweede Wereld-
oorlog te verhinderen, had ze de concrete genademiddelen geopen-
baard: het rozenkransgebed (10), de communie van eerherstel op de 
eerste zaterdag van de maand en de toewijding aan haar onbevlekte 
moederhart. 
Helaas werd haar moederlijke verzoek niet ingewilligd, en zo stierven 
miljoenen mensen in concentratiekampen (11) en aan het front. Soldaten 
die niet op het slagveld omkwamen, belandden in krijgsgevangenschap. 
Op deze foto (12) zien we Duitse krijgsgevangenen in Moskou voordat 
ze naar Siberië werden gedeporteerd.
Met welk een haat Satan alles wilde vernietigen (13) wat aan God 
herinnert, kan men het beste zien aan het klooster van Monte Cassino, 
misschien wel het beroemdste en mooiste benedictijnenklooster ter 
wereld. Hier zien we het voor en na het bombardement. (14,15)
De Europese steden, vooral die in Duitsland, lagen in puin, om nog maar 
te zwijgen van Hiroshima en Nagasaki. Dit is een luchtopname van 
Hiroshima in september 1945, een maand nadat de eerste atoombom uit 
de oorlogsgeschiedenis de stad met de grond gelijk had gemaakt. (16)
Vandaag zijn we in Keulen, en ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik u 
nog een andere foto laat zien uit 1945, toen Keulen, net als veel andere 
Duitse steden, eruit zag als een spookstad. (17)
Omdat we de woorden van Maria in Fatima niet serieus hebben genomen, 
is het helaas zover gekomen. Het is schokkend als je bedenkt dat al dit 
onnoemelijke leed en al deze ellende voorkomen had kunnen worden.
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De zieneres Ida Peerdeman

Velen van u zijn hier voor het eerst en daarom wil ik beslist iets zeggen over de zieneres Ida Peerde-
man. Op deze foto (19) is ze 27 jaar. Ida was buitengewoon bescheiden en was haar bisschop en haar 
leidsman voorbeeldig gehoorzaam. Hoewel ze ongetrouwd bleef, ervoer iedereen die haar van nabij 
kende, haar als een ten diepste moederlijke vrouw.
Al op twaalfjarige leeftijd had ze op weg naar huis na de wekelijkse biecht haar eerste ontmoeting 
met de stralende, in het wit geklede ‘Dame’. Dat gebeurde op 13 oktober 1917, dus op de dag dat de 
heilige Maagd voor het laatst in Fatima verscheen en het zonnewonder plaatsvond. (20) Maar daar wist 
de twaalfjarige Ida toen nog niets van.
Jaren later beschreef Ida, zoals hier op de foto (21), haar aangrijpende visioenen, waarin ze niet alleen 
onheilspellende gebeurtenissen zag die verhinderd moeten worden, maar ook de wondermooie vernieu-
wing van de Kerk, waarvan al zeker is dat die zal plaatsvinden door een nieuw Pinksteren van liefde.

Maria komt naar Amsterdam

Maar als liefdevolle moeder laat Maria ons nooit alleen! Zo 
snelde ze ons aan het eind van de Tweede Wereldoorlog op-
nieuw te hulp, en wel in Nederland. Op 25 maart 1945, het 
feest van Maria Boodschap (18), verscheen zij in alle stilte aan 
de veertigjarige Ida Peerdeman in haar woning in Amsterdam.
In 56 verschijningen spreekt de Vrouwe van alle Volkeren ge-
durende ruim veertien jaar tot afzonderlijke naties en volken, 
het meest overigens tot Duitsland. Ze richt haar woorden tot 
de paus, tot bisschoppen, priesters en religieuzen, tot gezinnen, 
tot mannen, vrouwen en kinderen en tot alle mensen van goede 
wil. Als Moeder waarschuwt ze voor geloofsafval en morele 
verwording, voor rampen en oorlog. Ze wil ons, zoals ze zegt, 
redden van een dreigende grote wereldcatastrofe om ons naar 
een nieuwe, van de Geest vervulde tijd te voeren, een tijd van 
vrede. Daartoe herinnert de Vrouwe van alle Volkeren ons aan 
de kostbaarheid en de goddelijke kracht van de sacramenten, 
vooral van de heilige Eucharistie.

Bovenal roept ze ons allen op tot liefde, en de zieneres ziet zelfs het woord ‘LIEFDE’ een keer in grote 
letters aan de hemel geschreven staan. Daarom voert de Vrouwe de mensheid terug naar het Kruis, 
het hoogtepunt van de liefde, naar het Kruis, de bron van barmhartigheid, naar het middelpunt van de 
schepping. Om die reden hebben we het kruis van onze verlossing met de genadevolle afbeelding van 
de Barmhartige Jezus bewust midden in de Kölnarena opgesteld.
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Ida stierf op 17 juni 1996 op 90-jarige leeftijd. 
Uit achting voor de zieneres wilde de toenmalige 
bisschop van Haarlem, Mgr. Hendrik Bomers, 
beslist zelf de begrafenisplechtigheid leiden. (22) 
Ik denk dat bisschop Bomers dat absoluut niet 
gedaan zou hebben als hij niet zelf overtuigd was 
geweest van de echtheid van de verschijningen 
en boodschappen.
Tijdens de heilige Mis zei hij in zijn homilie: 
“Wij zijn hier bijeen als mensen die van Ida 
Peerdeman hebben gehouden en die haar be-
wonderd en gewaardeerd hebben. … Wat ik 
in ieder geval hier zeker wil uitspreken, is dat 
ik Ida redelijk goed gekend heb. … Zij was de 
nuchterheid zelve tot op de laatste dag, en zij had een ontzettende hekel aan zoiets als persoonsver-
heerlijking. … Wat voor mij ook absoluut vaststaat is, dat zij volstrekt eerlijk was en de waarheid 
heeft gesproken zoals zij die heeft beleefd.”

Echtheidsbewijzen

Tot deze positieve mening over de zieneres kwam bisschop Bomers 
natuurlijk door zijn persoonlijke ontmoetingen en gesprekken met haar, 
maar ongetwijfeld ook door de fascinerende echtheidsbewijzen die God 
in Amsterdam zo overvloedig heeft gegeven als bijna nooit eerder in 
de geschiedenis van de Mariaverschijningen.
De Vrouwe van alle Volkeren zegt over haar boodschappen: “De tekenen 
zitten in mijn woorden.” (31-5-1957) Dat betekent dat de echtheid van 
haar boodschappen steeds opnieuw bewezen wordt wanneer de talrijke 
voorspellingen in de loop der jaren in vervulling gaan.
Vanwege de beperkte tijd kan ik slechts enkele voorbeelden noemen.

Al in 1950 zag Ida de hereniging van Duitsland. In een visioen wees 
de Vrouwe op een dikke lijn in Duitsland en zei: “Europa is in tweeën 
verdeeld.” (10-12-1950) Daarop moest de zieneres deze lijn met één 
greep verwijderen.
Bijna veertig jaar later, in 1989, werden we zelf getuige van de val van 
de Berlijnse muur (23), waarover staatspresident Honecker tien maan-
den eerder nog had verklaard: “De muur blijft nog honderd jaar.” (24) 
Dat dit Honeckers overtuiging was, is gemakkelijk te begrijpen als we 
deze militaire parade zien (25) uit oktober 1989, slechts een paar weken 
voor de omwenteling.

Ook de eerste maanlanding (26) door de Amerikanen in 1969 zag de 
zieneres al 23 jaar daarvoor. Daarbij ervoer Ida zelf de toestand van 
gewichtloosheid, die ze aan haar geestelijk leidsman nauwkeurig 
beschreef. (7-2-1946)
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Een andere keer werd Ida in een visioen in de St. Pieter geplaatst. Daar 
zag ze alle bisschoppen van de wereld met witte mijters op en de heilige 
Vader met de tiara en een dik boek. (27) Niemand ter wereld – de zieneres 
zelf nog wel het minst – kon er maar een vermoeden van hebben dat in 
dit indrukwekkende visioen van 11 februari 1951 het Tweede Vaticaanse 
Concilie te zien was, dat pas elf jaar later plaatsvond.
Wel het sterkste echtheidsbewijs gaf de Vrouwe aan de zieneres in de 
nacht van 18 op 19 februari 1958. Ze kondigde haar aan dat begin okto-
ber – dus acht maanden later – de toen nog volledig gezonde paus Pius 
XII (28) zou sterven:
“Luister. Deze heilige Vader, paus Pius XII, zal begin oktober van dit 
jaar worden opgenomen bij de Onzen. De Vrouwe van alle Volkeren, de 
Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster, zal hem naar de eeuwige 
vreugde geleiden.”
Het was de wens van de Vrouwe dat de zieneres hier met niemand over 
zou spreken. Haar geestelijk leidsman respecteerde deze absolute ge-
heimhoudingsplicht, maar wilde dat Ida de geheime boodschap in een 
verzegelde enveloppe bij hem in bewaring gaf. Zelf bewaarde ze thuis 
een kopie van deze boodschap.
Inderdaad stierf paus Pius XII begin oktober (29) in Castel Gandolfo 
(†9-10-1958). Ida ging nog diezelfde dag naar haar geestelijk leidsman 
en liet hem de kopie zien van de boodschap die nu in vervulling was 
gegaan. Dit echtheidsbewijs was voor haar geestelijk leidsman des te 

overtuigender omdat hij als priester maar al te goed wist dat iemands sterfdag 
alleen door God bepaald en gekend wordt. De verzegelde brief zond haar 
geestelijk leidsman, pater Frehe OP (30), vervolgens naar Rome.
We kunnen wel nagaan hoe ontzettend belangrijk de boodschappen van 
Amsterdam voor Kerk en wereld moeten zijn als God zijn echtheidsbe-
wijzen laat reiken tot aan een concilie of het leven en sterven van een 
heilige paus.

Kerkelijke positie
Uiteraard hebben in de loop der tijd niet alleen bisschop Huibers en zijn opvolgers zich met de ge-
beurtenissen van Amsterdam beziggehouden, maar ook de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome.
Jarenlang hebben er onderzoeken en ondervragingen door bisschoppelijke commissies plaatsgevonden. 
In mei 1974 zond de Congregatie voor de Geloofsleer aan de bisschop van Haarlem, Mgr. Zwartkruis, 
een brief en publiceerde in de Osservatore Romano een notificatie van het standpunt ‘non constat de 

supernaturalitate’, d.w.z.: ‘de bovennatuurlijkheid staat’ tot op 
heden nog ‘niet vast’. 
In 1996, 22 jaar later, besloten bisschop Hendrik Bomers van 
Haarlem en zijn hulpbisschop Jozef M. Punt na ruggespraak 
met de Congregatie voor de Geloofsleer de openlijke ver-
ering van Maria onder de bijbelse titel ‘de Vrouwe van alle 
Volkeren’ officieel toe te staan. (foto (31): de beide bisschop-
pen op de 2e Internationale Gebedsdag in 1998. Achter hen 
de hoofdcelebrant, kardinaal Alfons M. Stickler uit Rome, 
†2007, die altijd al in de echtheid van de boodschappen van 
Amsterdam geloofde.)
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Dit deden ze door middel van een schriftelijke mededeling, die ze precies 13 jaar geleden, op 31 mei 
1996, publiceerden. Daarin staat onder andere:
“Onderscheid moet worden gemaakt tussen de verschijningen/boodschappen enerzijds en de mariale 
titel ‘Vrouwe van alle Volkeren’ anderzijds.
Over het bovennatuurlijke karakter van de verschijningen en de inhoud van de boodschappen kan de 
Kerk op dit moment geen uitspraak doen. Het staat eenieder vrij zich hierover naar eigen geweten 
een oordeel te vormen.
Het gebed ‘Heer Jezus Christus ...’ met de daarin besloten titel ‘Vrouwe van alle Volkeren’ heeft reeds 
vanaf 1951 kerkelijke goedkeuring van de toenmalige bisschop van Haarlem, Mgr. Huibers. Ook tegen 
openlijke verering van Maria onder deze titel bestaat onzerzijds geen bezwaar.”

Op 31 mei 2002 nam de huidige bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Jozef Marianus Punt,  
schriftelijk standpunt in m.b.t. “de authenticiteit van de verschijningen van Maria als Vrouwe van 
alle Volkeren te Amsterdam in den jaren 1945 - 1959”. 
(32) In zijn standpunt staat:
“Zoals bekend hebben mijn voorganger, Mgr. H. Bomers, en ikzelf in 
1996 de publieke verering vrijgegeven. ...
Inmiddels zijn weer zes jaar verstreken. Ik constateer dat de devotie 
een plaats verworven heeft in het geloofsleven van miljoenen mensen 
overal ter wereld (33) en gesteund wordt door vele bisschoppen. … (34)  
In volle erkenning van de verantwoordelijkheid van de H. Stoel heeft 
primair de lokale bisschop de taak zich in geweten uit te spreken over de 
authenticiteit van private openbaringen die in zijn diocees plaatsvinden 
of plaatsgevonden hebben.
Daartoe heb ik nogmaals advies gevraagd aan enkele theologen en 
psychologen m.b.t. eerdere onderzoeksresultaten en de daarin opge-
worpen vragen en objecties. … Ook heb ik t.a.v. de vruchten en verdere 
ontwikkeling het oordeel gevraagd van een aantal collega-bisschoppen, 
die in hun diocees een sterke verering kennen van Maria als Moeder 
en Vrouwe van alle Volkeren. (35)
Als ik al deze adviezen, getuigenissen en ontwikkelingen overzie en dit 
alles in gebed en theologische reflectie overweeg, dan brengt dat mij 
tot de vaststelling dat in de verschijningen van Amsterdam een boven-
natuurlijke oorsprong gegeven is.”
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DE TITEL  - De Vrouwe, de Moeder van alle Volkeren

1. Al op de eerste bladzijden van Genesis lezen we over de VROUW, 
die verenigd met haar Zoon de kop van de slang verplettert (36):
“Vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het 
hare. Het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel.” (Gen. 3,15)
De katholieke bijbelwetenschap heeft nooit geaarzeld in deze 
VROUW Maria te zien, die in vereniging met haar Zoon Satan over-
wint. En ook in Amsterdam wijst Maria daarop:
“Ik heb met mijn voet de slang verpletterd. Ik ben verenigd geworden 
met de Zoon, zoals ik altijd verenigd was met Hem.” (15-8-1951) “Zij 
zal, zoals voorzegd is, Satan verslaan. Zij zal haar voeten zetten op de 
kop van Satan.” (31-5-1955)

2. Op de bruiloft van Kana komen we de VROUW tegen die voor-
spreekt en genade doorgeeft (37):
“Jezus zei tot haar: ‘Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet 
gekomen.’ Zijn moeder sprak tot de bedienden: ‘Doet maar wat Hij u 
zeggen zal’.” (Joh. 2,4v.)
Jezus spreekt zijn moeder hier niet met ‘VROUW’ aan om zich met 
een strenge afwijzing van haar te distantiëren, maar om haar aan haar 
universele moederroeping te herinneren.
In Amsterdam verwijst Maria bewust naar Kana, enerzijds om haar 
volkomen harmonische relatie tot haar Zoon te duiden en ander-
zijds om te laten zien dat Jezus zelfs wilde dat zij als de ‘VROUW’ 
het wonder zou afsmeken: “Immers, was het niet de Heer Jezus 
Christus zelf die wachtte met zijn grote wonder,” - en nu zegt de 
Vrouwe zacht en met nadruk - “water veranderen in wijn, tot zijn 
Moeder gesproken had? Hij zou zijn wonder doen, maar wachtte 
tot zijn Moeder sprak. Begrijpt ge dit? ... Deze gedachte zal ze 
helpen het begrip van de Vrouwe tegenover hun Heer te verstaan.” 
(31-5-1956)

3. Het Johannesevangelie beschrijft ook de medeverlossende VROUW op Calvarië: (38)
“Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: ‘Vrouw, 
zie daar uw zoon’.” (Joh. 19,26) 

Al bij de eerste verschijning maakt Maria zich onder de prachtige bijbelse titel ‘Vrouwe’ bekend. 
Meer dan 150 keer gebruikt ze in de boodschappen deze nieuwe titel: “Ik ben de Vrouwe, Maria, 
Moeder van alle Volkeren. Je kunt zeggen: de VROUWE VAN ALLE VOLKEREN of MOEDER VAN 
ALLE VOLKEREN.” (11-2-1951)
Waarom ‘Vrouwe’ van alle Volkeren? Om dieper te verstaan waarom de heilige Maagd nu, in deze 
tijd, onder de titel ‘Vrouwe’ verschijnt, moeten we natuurlijk de heilige Schrift erop naslaan, want 
alleen daarin komt de betekenis van dit woord in zijn volheid tot ons.
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Dit is wat paus Johannes Paulus II hierover zei: “Bij twee indrukwek-
kende gelegenheden – namelijk in Kana en onder het kruis – spreekt 
Jezus haar aan met de titel ‘VROUW’ (vgl. Joh. 2,4; 19,26). Als vrouw 
is Maria met het heilswerk verbonden. Als ‘man en vrouw’ heeft de 
Heer de mens geschapen (vgl. Gen. 1,27); zo wil Hij ook bij de verlos-
sing aan de zijde van de Nieuwe Adam de Nieuwe Eva stellen. Het 
oerouderpaar was de weg van de zonde ingeslagen; een nieuw paar, 
de Zoon van God met medewerking van de Moeder, zou het menselijk 
geslacht in zijn oorspronkelijke waardigheid herstellen.” (9-4-1997)
“In het uur van Jezus, de Moeder en de Kerk zijn de woorden van 
de Verlosser plechtig en verwezenlijken wat ze verkondigen: Maria 
wordt tot de moeder van Christus’ leerlingen, tot moeder van alle 
mensen aangesteld.” (8-3-1983)
Dat bevestigt de boodschap van Amsterdam van 6 april 1952: “Bij 
het kruisoffer gaf de Zoon deze titel aan de hele wereld.”

4. Tot slot lezen we in de Apocalyps over de met de zon beklede 
VROUW (39):
“Er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed 
met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon 
van twaalf sterren. Zij was zwanger en kreet in weeën en barens-
nood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een grote, 
vuurrode draak … De draak stond voor de vrouw die zou baren …” 
(Apok. 12,1-4) 
Paus Paulus VI schreef daarover: “Het grote teken dat de heilige 
apostel Johannes aan de hemel zag (vgl. Apok. 12,1), de VROUW, met 
de zon bekleed, wordt door de liturgie van de katholieke Kerk terecht 
als de allerheiligste Maagd geduid, die op grond van Christus’ ge-
nade de Moeder van alle mensen is.” (inleiding tot Signum Magnum, 
1967)
De strijd tussen de VROUW en de draak herinnert ons aan de woor-
den in Genesis: “Vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw …!” 
(Gen. 3,15)
En in Amsterdam zegt Maria tegen de zieneres in de boodschap van 3 
december 1953: “De krachten der hel zullen losbreken. Zij zullen echter de Vrouwe van alle Volkeren 
niet verslaan.”

Maria wordt dus altijd aangeduid als ‘VROUW’ wanneer het om haar universele moederschap voor 
alle mensen van alle tijden gaat. Zo herinnert ze ons eraan: “De mensen zijn aan de Moeder toever-
trouwd.” (15-8-1951)
Met betrekking tot deze titel gaf de Vrouwe van alle Volkeren ook tal van troostrijke beloften: “Zij zal 
onder deze titel de wereld redden.” (20-3-1953) “De Vrouwe van alle Volkeren zal de wereld vrede 
mogen brengen. Zij moet echter onder deze titel daarom gevraagd worden.” (11-10-1953)
Zij is waarlijk de Moeder voor alle volken, stammen en rassen, welke godsdienst ze ook mogen be-
horen. Ze heeft al haar kinderen lief, ook diegenen die haar moederlijke liefde nog niet kennen, en 
vooral diegenen die niets van haar willen weten.
Zo zal het de MOEDER VAN ALLE VOLKEREN zijn die duurzame vrede, ware oecumene en een-
heid in de heilige Geest wereldwijd voor ons mag afsmeken en aan ons schenken.
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HET GEBED

Om deze duurzame wereldvrede, deze eenheid in de heilige Geest af te smeken, gaf de Vrouwe haar 
GEBED, waarover ze al in de allereerste boodschap sprak. Maar pas zes jaar later, op de feestdag 
van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, op 11 februari 1951, dicteerde ze het aan de zieneres, en wel in 
Duitsland.

Van welk universeel belang dit gebed voor Kerk en 
wereld is, blijkt alleen al uit het feit dat de Vrouwe het 
tijdens het profetische visioen van het Tweede Vaticaans 
Concilie openbaarde. (40) Plotseling braken de beelden 
van het concilie af. Ida werd voor een kruis geplaatst en 
zo pijnlijk met het lijden van Jezus en Maria verenigd 
dat ze begon te huilen. Laten we het woord geven aan 
de zieneres zelf: 
“Terwijl ik nog met de Vrouwe voor het kruis stond (41), 
zei zij: ‘Zeg mij na.’ … En dan begon de Vrouwe: ‘Heer 
Jezus Christus, Zoon van de Vader …’ Maar hoe zij dat 

zei! Dat ging door je heen! Zo heb ik nog nooit iemand in de wereld dit alles horen zeggen. 
‘Zend NU Uw Geest’ met een nadruk op ‘NU’ en ‘Laat de heilige Geest wonen in de harten 
van ALLE volkeren’ met een nadruk op het woord ‘ALLE’. Ook dat woord ‘AMEN’ sprak de 
Vrouwe zo mooi, zo plechtig uit. Terwijl ik haar dat alles nazei, woord voor woord, had ik niet 

het besef: wat is dat eigenlijk wat zij mij voorzegt. Maar 
toen de Vrouwe ‘Amen’ gezegd had, kwam het helemaal 
in grote letters geschreven voor mij staan. En toen ineens 
pas merkte ik dat het een gebed was. Het merkwaardige 
is, dat ik … dat gebed nooit meer heb behoeven over te 
lezen. Het was in mij geprent.

De Vrouwe zegt verder: ‘Kind, dit gebed is zo eenvoudig 
en kort, dat ieder in zijn eigen taal het kan zeggen voor 
zijn eigen kruis. En die geen kruis hebben zeggen het voor 
zich zelf.’”

HEER JEZUS CHRISTUS,
ZOON VAN DE VADER,
ZEND NU UW GEEST

OVER DE AARDE.
LAAT DE HEILIGE GEEST WONEN

IN DE HARTEN VAN ALLE VOLKEREN,
OPDAT ZIJ BEWAARD MOGEN BLIJVEN

VOOR VERWORDING, RAMPEN EN OORLOG.
MOGE DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN,

DIE EENS MARIA WAS,
ONZE VOORSPREEKSTER ZIJN.

AMEN.
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Het gebed is dus een heel bijzondere smeekbede om de komst van 
de heilige Geest. Dat Hij NU mag komen en in de harten van ALLE 
volkeren mag wonen.
Opdat de volkeren bewaard mogen blijven voor VERWORDING: 
worden we niet elke dag geconfronteerd met verwording, met ge-
loofsafval en de morele verwording die daaruit voortvloeit? Wie het 
geloof verliest, verliest ook gemakkelijk de morele principes.
Verwording door pornografie en satanisme (42), die niet zelden in 
zelfmoord eindigt. Sommige deskundigen schatten het aantal jonge 
satanaanhangers in Duitsland op meer dan 60.000! De politie van 
de deelstaat Baden-Württemberg in Freiburg gaat ervan uit “dat op 
elke school minstens één hardcore satanist zit.”
Verwording in de amusementssector, door rockmuziek en slechte films, 
die via videobanden en dvd’s dagelijks door honderden miljoenen men-
sen worden geconsumeerd. Hier zien we de titelrol van de griezelfilm 
‘Sleur me de hel in’ (43), die over de hele wereld in bioscopen te zien is.
Verwording door abortus. Het Instituut voor Gezinsbeleid legde op 
7 mei 2008 het Europees Parlement gegevens voor waaruit blijkt 
dat Europa door abortus jaarlijks meer dan een miljoen kinderen 
verliest (44), een aantal dat overeenkomt met de gezamenlijke bevol-
king van Luxemburg en Malta.
Opdat we bewaard mogen blijven voor RAMPEN – rampen in alle 
vormen: ongelukken en natuurrampen, zoals vernietigende branden 
(45), orkanen en overstromingen (46), die vanwege hun vernietigende 
omvang in de media tegenwoordig vaak ‘ramp van de eeuw’ worden 
genoemd. Rampen door aardbevingen, zoals nog enkele weken ge-
leden in L’Aquila/Italië. (47) Het tragische daaraan is dat altijd ook 
onschuldigen er het slachtoffer van worden. Hetzelfde geldt voor 
honger, een ramp die hele volkeren treft. Volgens informatie van 
UNICEF lijden op het ogenblik in alle ontwikkelingslanden samen 
meer dan 900 miljoen mensen honger, bijna een miljard mensen! 
Dagelijks sterven er 8000 kinderen aan de gevolgen van honger. 
Stelt u zich dat eens voor!
Meer dan 18 miljoen mensen zijn overal in de wereld op de vlucht. 
(48) Zij weten allemaal wat het betekent om dag in dag uit bang, moe en 
hongerig te zijn. Meer dan de helft van de vluchtelingen zijn kinderen. 
Zij hebben er het meest onder te lijden, en dagelijks neemt hun aantal toe. 
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Opdat we bewaard mogen blijven voor OORLOG. Vijfeneenhalve 
maand geleden maakte het Heidelberger Institut für internationale 
Konfliktforschung bekend dat het aantal ongewapende en geweld-
dadige conflicten op de wereld tot 345 is gestegen. (49) Dat is het 
hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945!
Moge de Vrouwe ons bewaren voor een nieuwe escalatie in het Mid-
den-Oosten, die ongetwijfeld in een mum van tijd tot een wereldwijd 
conflict kan uitgroeien. Iran werkt al jaren aan een atoomprogramma, 
officieel voor vreedzame doeleinden. Tegelijk verkondigt men echter 
openlijk Israël te willen vernietigen, omdat het geen bestaansrecht 
zou hebben. Dat zal ook wel de ware reden zijn waarom Iran in geen 
geval wil afzien van zijn atoomprogramma. (50) Er wordt steeds weer 
gesproken van een ‘horrorscenario van een Derde Wereldoorlog’ (51) 
dat ons te wachten staat. Ondanks alle internationale inspanningen 
van zeer ervaren diplomaten is de politieke wereldsituatie steeds 
slechter geworden. Is het daarom niet te begrijpen dat veel mensen 
de toekomst met angst tegemoet zien? 

Over deze angst sprak de invloedrijkste psychotherapeute van Duits-
land, Christa Meves, in 2006 op de openingszitting van het Tweede 
Internationale Congres Trefpunt Wereldkerk, dat door de katholieke 

hulporganisatie Kerk in Nood in Augsburg was ge-
organiseerd.
Hier zien we haar, toen ze in 2005 van kardinaal 
Meisner het commandeurskruis met ster van de 
gregoriusorde ontving (52), de hoogste katholieke 
onderscheiding, die haar door paus Benedictus 
XVI was verleend. In haar voordracht stelde ze de 
vraag: “Hoe kunnen we … niet bang zijn als alleen 
al door de hoeveelheid atoombommen die voor-
handen is, de mooie blauwe planeet met al zijn 
levende wezens duizendmaal vernietigd en vergif-
tigd kan worden? En hoe kunnen we niet bang zijn 
als moslims hun mensen oproepen tot een heilige 
oorlog (53) tegen het ‘goddeloze Westen’, zoals ze 
zeggen? Hoe kunnen we niet bang zijn als overal 
op de wereld nieuwe dodelijke besmettelijke ziek-

ten (54) uitbreken, waar we geen geneesmiddelen tegen hebben omdat 
ze zich zo snel verbreiden? Hoe kunnen we gelaten blijven toezien 
als de industrielanden al veertig jaar bezig zijn zichzelf uit te roeien, 
doordat ze ervoor zorgen dat er nauwelijks nog kinderen worden 
geboren en ze van de kinderen die wereldwijd worden verwekt er 
miljoenen in het moederlichaam doden? Alleen al in Duitsland zijn 
dat er sinds 1976 acht miljoen. Hoe kunnen we niet huiveren, als 
we daaruit opmaken dat de economie onvermijdelijk zal teruglopen, 
zodat uiteindelijk hongersnood en armoede dreigt te ontstaan, en in 
elk geval werkloosheid? …”
Als overtuigd katholiek benadrukte ze dat we tegen de toenemende 
levensangst een vernieuwd, levend geloof in Jezus Christus nodig 
hebben, die ons toeroept: “Heb goede moed: Ik heb de wereld over-
wonnen.” (Joh. 16,33)
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Van verwording komen rampen en oorlog
In samenhang met haar gebed zegt de Vrouwe ons nu iets wat voor ons allen van grote betekenis is. 
Dit is wat ze zegt: “Roept haar [de Vrouwe van alle Volkeren] aan als Voorspreekster, vraagt haar om 
alle rampen af te wenden. Vraagt haar, de verwording uit deze wereld te verbannen. Van verwording 
komen rampen, van verwording komen oorlogen. Gij zult door mijn gebed vragen dit van deze wereld 
af te wenden. Gij weet niet hoe groot en hoe voornaam dit gebed is bij God.” (31-5-1955)
Rampen en oorlog zijn dus het gevolg van de morele verwording! Hebt u dat ooit zo kort en duidelijk 
gehoord? Dit is buitengewoon verhelderend en gemakkelijk te begrijpen. Want als we onze zonden niet 
bij God brengen en er geen berouw over hebben, schaden we onszelf en krijgt bovendien het kwaad, 
Satan, macht. En deze macht gebruikt Satan om ons in zijn onbarmhartige haat zo veel mogelijk schade 
toe te brengen. Slechts weinig christenen beseffen dat! Dus het is niet God die Satan de macht geeft 
om ons onheil te berokkenen, maar wijzelf geven hem die macht. God verleent ons veeleer de macht 
om het kwaad te overwinnen.

Hoe waar is dat toch! Christus is de Redder van de wereld. En Hij zendt ons zijn Moeder, want aan 
haar is de wereldvrede en onze tijd toevertrouwd. Ze zegt immers zelf: “Deze tijd is onze tijd. Dit 
betekent dat de Vader en de Zoon de Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster in deze tijd wil 
zenden over heel de wereld.” (2-7-1951) Want geen macht ter wereld zal erin slagen het kwaad in de 
wereld te overwinnen en een ommekeer teweeg te brengen, als we niet Maria, de Moeder – door de 
Vader en de Zoon gezonden – in ons midden roepen, zij die voor ons als Moeder van de Kerk en van 
alle Volkeren in haar bemiddelende rol de heilige Geest afsmeekt, zoals eens 2000 jaar geleden op 
het Pinksterfeest in Jeruzalem (55). 
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‘Die eens Maria was’
Mag ik u nu in verband hiermee op iets heel belangrijks wijzen: bijna alle mensen hebben problemen 
met de zinsnede ‘die eens Maria was’. Van degenen onder u die het gebed al langer kennen, zal het 
sommigen net zo zijn vergaan.

Wil er een eind komen aan rampen en oorlogen, dan moeten we 
ons er dus voor inzetten dat de oorzaak ervan, de verwording, 
ophoudt. En dat betekent niets anders dan dat we ons bekeren, 
zoals destijds bij Johannes de Doper (56), door nederigheid en 
berouw, dat we ons bekeren door een goede biecht (57), door 
gebed (58) en het liefdevol ontvangen van de heilige Eucharistie 
(59), door naastenliefde (60) en vasten. Eigenlijk zijn dit alle-
maal eenvoudige middelen, die iedereen ter beschikking staan. 
Zelfs die vier miljard mensen die geen christen zijn (61) en God 
onvoldoende kennen, kunnen zich van hun egoïsme afkeren en 
aan het welzijn van de ander denken door zich, zoals de Vrouwe 
van alle Volkeren zegt, in te spannen voor “rechtvaardigheid, 
waarheid en liefde” (8-12-1952).

Laten we eens horen welke wondermooie beloften de Vrouwe 
geeft aan degenen die haar gebed bidden:
“Door dit gebed zal de Vrouwe de wereld redden. Ik herhaal 
deze belofte nogmaals.” (10-5-1953) “Gij weet niet hoe groot en 
hoe voornaam dit gebed is bij God. Hij zal zijn Moeder verhoren 
als zij wil zijn uw Voorspreekster.” (31-5-1955)
De Vrouwe legt ook uit, waarom ze dit nieuwe gebed schenkt: 
“Het is daarom gegeven om de ware Geest over de wereld 
af te smeken.” (20-9-1951) “Gij kunt niet bepalen de grote 
waarde die dit zal hebben. Gij weet niet wat de toekomst 
brengt.” (15-4-1951)
Inderdaad, beste vrienden, niemand weet wat de toekomst zal 
brengen. (62) Maar de Vrouwe geeft ons een belofte – drama-
tisch en schitterend tegelijk, want naar zij zegt is zij “gezonden 
door haar Heer en Schepper, om onder deze titel en door 
dit gebed, de wereld te mogen verlossen van een grote we-
reldcatastrofe. … Door dit gebed zal de Vrouwe de wereld 
redden. Ik herhaal deze belofte nogmaals.” (10-5-1953)
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Verwonderlijk is dat niet, want de eerste die moeite had om deze woorden te begrijpen, was de zie-
neres zelf, vervolgens haar geestelijk leidsman, pater Frehe, en ten slotte ook bisschop Huibers, die 
toestemming moest geven het gebed te laten drukken. Daarom liet de bisschop, die het gebed erg mooi 
vond, die voor hem onbegrijpelijke formulering bij de eerste druk gewoon weg, zodat het gebed aan 
het eind luidde: “Moge de Vrouwe van alle Volkeren onze Voorspreekster zijn.”
De Vrouwe was het echter met de verandering van het gebed niet eens. “‘Moge de Vrouwe van alle 
Volkeren, die eens Maria was, onze Voorspreekster zijn, dat zal zo blijven.” (6-4-1952)
Kort, helder en eenvoudig had ze eerder al uitgelegd: “‘Die eens Maria was’ betekent: vele mensen 
hebben Maria als Maria gekend. Nu echter wil ik, in deze nieuwe periode die aankomt, de Vrouwe 
van alle Volkeren zijn. Dat verstaat iedereen.” (2-7-1951)

‘Die eens Maria was’ betekent dus absoluut niet dat wij tegen 
de heilige Maagd geen Maria meer mogen zeggen, wat we bij 
het bidden van de rozenkrans immers vele malen doen. Het 
betekent veeleer dat we Maria niet alleen bij haar naam moeten 
kennen, maar dat we ook weet hebben van haar roeping als onze 
geestelijke Moeder, en dat daarom onze relatie tot haar moet 
worden als die van een kind tot zijn moeder. (63)
Dat deze moeder-kindrelatie veel dieper en persoonlijker kan 
worden, geldt beslist ook voor ons katholieken, zoals voor dit 
meisje (64), maar nog meer voor de vier miljard niet-christenen, 
het overgrote deel van de mensheid dus. Want die kennen Maria 
wel bij haar naam, maar weten niet dat zij voor alle volken, en 
dus ook voor hen persoonlijk, Moeder is – zoals dit hindoemeisje 
(65) uit Zuid-India, dat in de beeltenis van de Vrouwe van alle 
Volkeren haar Moeder ontdekte. Kijk haar eens! Ze drukt het 
prentje van de Moeder van alle Volkeren aan haar hart. 
Wanneer de mensen echter Maria als hun persoonlijke Moeder 
ontdekken, wordt alles anders: zij die eerst voor mij alleen maar 
Maria was, zie en bemin ik nu als mijn Moeder. (66) Vervolgens 
komt dan in mijn hart de behoefte op om me aan haar toe te 
vertrouwen en haar na te volgen, precies zoals een kind (67) zich 
aan zijn moeder toevertrouwt en haar nadoet. 
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Verandering van het gebed

Maar waarom bidden we nu het gebed niet meer zoals het werd gegeven? Om dat te kunnen uitleggen 
wil ik nu uw volledige aandacht vragen. 
In de afgelopen jaren zijn er steeds weer gelovigen, priesters en bisschoppen geweest die moeite had-
den met de zinsnede ‘die eens Maria was’, net als destijds bisschop Huibers. Daarom ook kreeg de 
Congregatie voor de Geloofsleer in Rome hier herhaaldelijk vragen over.
Uit pastorale bezorgdheid dat de woorden ‘die eens Maria was’ uit het gebed van de Vrouwe van alle 
Volkeren verkeerd begrepen zouden kunnen worden, wilde de Congregatie voor de Geloofsleer in juli 
2005 van de bisschop van Haarlem, Mgr. Jozef M. Punt, dat deze woorden weggelaten zouden worden. 
In een schrijven van 8 augustus 2005 heeft Raphaël Soffner, coördinator van de begeleidingscommis-
sie, de positie van de bisschop ten aanzien hiervan verduidelijkt. Daarin wordt gesteld: 

Om er geen misverstand over te laten bestaan dat de titel Vrouwe van alle Volkeren betrekking heeft 
op Maria, werden de woorden ‘de heilige Maagd Maria’ ingevoegd. Deze versie kreeg op 6 januari 
2009 het imprimatur van de lokale bisschop, Mgr. J.M. Punt. Dus luidt nu het slot van het gebed:

“Moge de Vrouwe van alle Volkeren, de heilige Maagd Maria, onze Voorspreekster zijn.”

Omdat ik geregeld gelovigen tegenkom die de Vrouwe van alle Volkeren al jarenlang vereren en het 
moeilijk vinden de nieuwe versie te accepteren, zou ik iedereen in alle bescheidenheid maar met de 
grootst mogelijke nadruk willen vragen gehoorzaam te zijn – gehoorzaam uit liefde. Want alleen op die 
manier kan het gebed met de zegen van de Kerk en met de steun van bisschoppen en priesters verder 
over de wereld worden verspreid. 
Dit kerkelijk denken en handelen is bij de verspreiding van de beeltenis en het gebed van de Vrouwe 
belangrijk en beslissend. Zelfs zijzelf spreekt daar een keer over: “En nu belooft de Vrouwe van alle 
Volkeren de ware vrede te geven. Maar de volkeren met de Kerk – versta goed: met de Kerk – zullen 
mijn gebed moeten bidden… .” (20-3-1953)
Vraagt u zich eens af wat de Vrouwe zelf gedaan zou hebben. Ook zij zou nederig gehoorzaamd hebben.

“Uiteraard is de bisschop hierover in overleg getreden met de Congregatie en heeft zijn mening in 
deze kwestie voorgelegd. Voor de tussentijd heeft hij de verantwoordelijken van de devotie gevraagd 
om de pastorale zorg van de Congregatie te respecteren door tot nader order in het publieke gebed 
deze zinsnede weg te laten of in stilte te bidden. Hij realiseert zich dat dit voor velen een spanning kan 
geven tussen overtuiging en gehoorzaamheid, maar wijst hierbij op de zieneres.

Ook zij kwam eens in een dergelijk dilemma en kreeg toen van de Vrouwe te horen: ‘De gehoor-
zaamheid moest voorgaan.’ Uiteraard sluit gehoorzaamheid geen voortgaande open dialoog over dit 
thema uit, stelt hij. Ook blijft de grote actuele betekenis van dit gebed dat de ‘Heer Jezus Christus, 
Zoon van de Vader’ vraagt om ‘nu’ de heilige Geest te zenden over onze gewonde wereld ten volle 
van kracht.

In dit alles ziet de bisschop ook een positieve kant. Met deze discussie wordt een diepere dialoog 
aangeboord. Achter de zinsnede, die gegeven werd na de proclamatie van het dogma van Maria 
Tenhemelopneming, ligt een fundamentele vraag: Wie is Maria ten diepste in Gods heilsplan? Wat is 
háár rol bij het komen van de heilige Geest? Wie mag zij zijn voor deze tijd en deze wereld? Tot deze 
dialoog heeft paus Johannes Paulus II in 2002 de theologen expliciet bemoedigd.”
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DE BEELTENIS VAN AMSTERDAM

De boodschappen van Amsterdam zijn ook zo bijzonder omdat 
de Vrouwe daarin zelf tot in detail beschrijft hoe haar beeltenis 
eruit moet komen te zien. Door naar haar beeltenis (68) te kijken 
moet namelijk iedereen kunnen begrijpen waarom Maria onze 
Moeder is. 
Ik ben er zeker van dat als aan christenen wordt gevraagd: “Waarom 
is Maria je Moeder?”, velen zullen antwoorden: “Omdat zij de 
Moeder van Jezus is en zij met Hem ook ons in haar schoot droeg.” 
Dat is niet verkeerd, maar ook beslist niet de diepste reden waarom 
zij onze Moeder is. Zij is onze Moeder om drie redenen. En dat is 
precies wat de beeltenis van Amsterdam ons laat zien: 

1. Maria is ons aller MOEDER omdat zij – in vereniging met 
haar en onze Verlosser – als MEDEVERLOSSERES voor ons 
heeft geleden. Ziet u hoe Maria op het schilderij van Bradi Barth 
haar handen op haar schoot legt, waarin zij alle mensen draagt? 
(69) Onder het kruis baarde zij de mensheid tot nieuw leven. 
Daarom zien we haar op het schilderij voor het lichtende kruis 
van haar goddelijke Zoon staan, waarvan het licht haar geheel 
doorstraalt. Zoals reeds duidelijk zichtbaar op de Wonderdadige 
Medaille, kan de Moeder niet van het kruis gescheiden worden 
en het kruis niet van de Moeder.
Om haar schoot heeft zij een doek gebonden, waarvan ze zelf uitlegt 
dat deze de lendendoek van haar Zoon symboliseert en duidt op de 
onverbrekelijke eenheid van de Medeverlosseres en haar Verlosser.
Ook zijn in haar handen verheerlijkte wonden te zien. Dat mag 
op het eerste oog verrassend zijn, want het lijden van de Moe-
der van Smarten werd op Calvarië immers niet zichtbaar door 
uiterlijk bloedvergieten. Dat zouden de evangeliën wel vermeld 
hebben. Maar laten we ons eens afvragen: “Wie heeft er meer 
geleden: de gestigmatiseerde heiligen, zoals Pater Pio (70) en 
Therese Neumann of de Moeder van Smarten?” Daarop geven 
we natuurlijk het theologisch juiste antwoord: “De Moeder 
van Smarten!” Maar mag ik u nu een schokkende foto van de 
gestigmatiseerde Therese Neumann laten zien, die tijdens een 
van haar lijdensextases werd gemaakt? (71)
Als nu Therese Neumann al op zo’n aangrijpende wijze heeft 
geleden, hoeveel meer dan niet de Moeder onder het kruis! Juist 
deze geestelijke werkelijkheid benadrukte paus Johannes Paulus 
II, toen hij op 4 mei 1983 tijdens de algemene audiëntie zei: “Het 
was de wil van de Vader dat zij, die geroepen was tot de hoogste 
medewerking aan het verlossingsgeheim, volledig met het offer 
verbonden zou zijn en alle pijnen van de Gekruisigde zou delen...” 
Begrijpt u nu waarom onze Moeder zich in Amsterdam toont 
met mystieke wonden?
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2. Ons aller MOEDER is Maria ook omdat zij als MIDDELARES, 
verenigd met haar goddelijke Zoon, aan de volken alle genade 
doorgeeft. Op haar beeltenis wordt dat geïllustreerd door de drie 
lichtstralen die uit elk van haar doorboorde handen komen. (72) Zelf 
zegt zij daarover: “Dit zijn drie stralen, de stralen van Genade, Ver-
lossing en Vrede. Door de Genade van mijn Heer en Meester zond de 
Vader, uit liefde voor de mensheid, zijn enige Zoon als Verlosser op 
de wereld. Zij beiden willen nu de heilige, de ware Geest zenden, die 
alleen Vrede kan zijn. Dus: Genade, Verlossing, Vrede.” (31-5-1951)
Ze schijnen op witte en zwarte schapen, die de kudde van Christus 
verbeelden – dus alle volken en rassen van de aarde. 
De doorboorde en tegelijkertijd genade uitstralende handen (73) ma-
ken de innerlijke samenhang tussen medeverlossing en genadeover-
dracht duidelijk: ze laten zien dat uit elk lijden dat in liefde gedragen 
wordt, genade en zegen stromen. Met andere woorden: degene die 
als Medeverlosseres met de Verlosser voor de genade heeft geleden, 
mag ze in vereniging met Hem ook uitdelen. 

3. MOEDER voor ons allen is Maria niet in de laatste plaats ook om-
dat zij als VOORSPREEKSTER bij God voor ons ten beste spreekt 
en ons tegen het kwaad, tegen Satan, verdedigt.
De bijbelse waarheid dat de Moeder ons door de slang te vermor-
zelen tegen Satan verdedigt en hem overwint, wordt op bijzonder 
indrukwekkende wijze geïllustreerd, want de slang is op de beeltenis 

bidden. Herinnert ons dat niet aan de Openbaring van Johannes, waarin we lezen: “Hij zal bij hen 
wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. En Hij zal alle tranen van hun 
ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al 
het oude is voorbij.” (Apok. 21,3b-4)

Over de beeltenis, die dus op drievoudige wijze haar universele moederschap voor alle mensen van alle 
tijden uitbeeldt, zegt de Vrouwe iets heel onverwachts: “Deze beeltenis zal voorafgaan. Deze beeltenis 
moet over heel de wereld gaan. Zij is de betekenis en uitbeelding van het nieuwe dogma. Daarom heb 
ik zelf deze beeltenis aan de volkeren gegeven.” (8-12-1952)

van Amsterdam – anders dan op de Wonderdadige 
Medaille – helemaal niet meer te zien, omdat 
hij volledig is overwonnen. (74) Duidelijker kan 
Maria’s moederlijke macht als Voorspreekster niet 
uitgebeeld worden! Zij is waarlijk de met de zon 
beklede vrouw die de slang vermorzelt, de Vrouw 
van de Apocalyps. (75)
Daarom zou ik de beeltenis van Amsterdam willen 
aanduiden als een ‘paradijselijke afbeelding’, die 
reeds de triomf van het Onbevlekte Moederhart 
laat zien. Het is het beeld van een nieuwe tijd, 
een tijd van mondiale vrede, die in de harten van 
alle mensen zal wonen. Dat vervult ons allen toch 
met groot vertrouwen en grote vreugde wanneer 
we naar de beeltenis kijken en voor de beeltenis 
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Nu, ruim vijftig jaar later, bevindt de katholieke Kerk zich daadwerkelijk in deze moeilijke en pijnlijke 
situatie. Aan de ene kant zouden kardinalen en honderden bisschoppen Maria door een dogma als Me-
deverlosseres, Middelares en Voorspreekster geëerd willen zien. Dat is ook de wens van vermaarde 
theologen, tal van priesters en miljoenen gelovigen. De titel ‘Medeverlosseres’ was veel mariologen en 
zelfs heiligen, tot in onze tijd toe, zeer dierbaar en is ook door hen gebruikt, bijvoorbeeld door Vincentius 
Pallotti, Leopold Mandic, Maximiliaan Kolbe, Edith Stein, pater Pio en Moeder Teresa.
Ook paus Johannes Paulus II heeft de titel ‘Medeverlosseres’ meerdere keren gebruikt. Zo zei hij op 
8 september 1982 tijdens de algemene audiëntie: “Maria, die zonder enige zondesmet ontvangen en 
geboren werd, heeft op wonderbare wijze aan het lijden van haar goddelijke Zoon deelgenomen, om 
zo Medeverlosseres van de hele mensheid te zijn.” 

Maar niet iedereen denkt er zo over, en daar heeft men plausibele redenen voor. Veel kardinalen, bis-
schoppen en theologen vinden dat het begrip ‘Medeverlosseres’ aanleiding kan geven tot misverstand en 
dat het daarom in principe ongeschikt is om Maria’s unieke plaats in de heilsgeschiedenis theologisch 
correct weer te geven.

Het ligt mij na aan het hart, beste gelovigen, 
en ik voel het als mijn plicht om openlijk tegen 
u te zeggen dat de toenmalige prefect van de 
Congregatie voor de Geloofsleer, Joseph kardinaal 
Ratzinger, met betrekking tot deze titel tot de 
Duitse journalist Peter Seewald in zijn boek ‘Gott 
und die Welt’ zei dat de medewerking van Maria 
in het verlossingsplan “in andere titels beter tot 
uitdrukking komt, terwijl de term ‘Medeverlosseres’ 
te ver af ligt van de taal van de Schrift en de 
kerkvaders en daarom tot misverstand leidt”. Ook 
Joachim kardinaal Meisner deelt in deze kwestie 
dezelfde opvatting. (76)

Dat moet hier volstrekt duidelijk worden gesteld. 
Want als wellicht de beste en trouwste vriend van de paus zou de aartsbisschop van Keulen ons 
nooit toestemming hebben gegeven om in zijn bisdom een gebedsdag te houden ter ere van de 
Vrouwe van alle Volkeren, van wie de boodschappen immers direct verbonden zijn met de titel 
‘Medeverlosseres’, als niet ook het actuele standpunt van de Congregatie voor de Geloofsleer 
duidelijk wordt gemaakt.

HET DOGMA VAN DE MOEDER VAN ALLE VOLKEREN

De beeltenis als duiding en uitbeelding van een nieuw dogma? Over welk dogma heeft de Vrouwe 
het? In de geschiedenis van de Mariaverschijningen is het werkelijk uniek dat Maria in haar bood-
schap om een dogma vraagt! Zoals zij zegt zal dit het ‘‘laatste en grootste’’ (15-8-1951) mariale dogma 
zijn. Wanneer zij zich tot de heilige Vader richt, vraagt zij hem: “Zorg voor het laatste dogma, de 
bekroning van de Moeder van de Heer Jezus Christus, Medeverlosseres, Middelares en Voorspreek-
ster.” (11-10-1953)
Herhaaldelijk richt de Moeder zich in haar boodschappen zelfs direct tot de theologen en legt hun de 
geloofsinhoud en de grote betekenis van het dogma uit: “Zeg tegen uw theologen dat zij alles kunnen 
vinden in de boeken. Ik breng geen nieuwe leer.” (4-4-1954) “De Kerk zal veel strijd krijgen om het 
nieuwe dogma.” (15-8-1951) 
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Een dialoog van de liefde
Wil deze waarheid te zijner tijd als dogma worden afgekondigd, dan moeten de theologische menings-
verschillen over de titel ‘Medeverlosseres’ door diepgaander studie, liefdevolle dialoog en vooral door 
gebed en offers vroeg of laat tot een overeenstemming leiden. 
Daarbij één opmerking: pleitbezorgers van de titel ‘Medeverlosseres’ zouden begrip moeten opbrengen 
voor de mensen die in hun oprechte liefde tot Maria deze term ongeschikt vinden. Sommigen van hen 
hebben als marialoog belangrijke werken over Maria geschreven. Maar uit bezorgdheid dat aan Jezus’ 
onvergelijkbare, unieke positie als goddelijke Verlosser zou worden getornd of dat de oecumene gevaar 
zou lopen, geven ze er de voorkeur aan de titel Medeverlosseres niet te gebruiken. 
Een andere groep theologen heeft er geen probleem mee om Maria met de titel ‘Medeverlosseres’ te 
eren, maar zien er absoluut de noodzaak niet van in om deze waarheid ooit als dogma te definiëren. 
Weer anderen staan wel open voor het dogma, maar vinden het onverstandig dit in de nabije toekomst 
af te kondigen.
Welke mening iemand ook vertegenwoordigt, de theologische discussie moet gevoerd worden zonder 
polemiek, in broederlijke liefde, met wederzijds respect en met inachtneming van de “geloofszin van het 
Godsvolk” (“sensus fidei”). Het mooiste voorbeeld hiervan is misschien wel paus Johannes Paulus II en 
zijn naaste medewerker Joseph kardinaal Ratzinger. Terwijl paus Wojtyla waarde hechtte aan de titel en die 
ook gebruikte, had de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer zijn bedenkingen. Dat deed echter 
geen afbreuk aan hun vriendschap, die zeer vruchtbaar was voor het welzijn van de Kerk.
Eén ding is zeker: het dogma zal bovenal de vrucht van gebed zijn, en het zal groeien vanuit de harten 
van mensen die lijden. Het zal een dogma zijn dat door bidden en lijden tot stand is gekomen. De 
machtigste voorbidders zijn dus de mensen die ziek zijn en lijden, van wie sommigen ook bereid zijn 
om hun leven hiervoor te geven. 

Beste pelgrims, deze houding betekent echter niet dat bisschoppen, priesters, theologen en gelovigen 
de titel ‘Medeverlosseres’ niet zouden mogen gebruiken. Gedragen door het grote respect voor het 
authentieke leerambt van de Kerk blijft de theologische discussie open.
Als men het begrip ‘Medeverlosseres’ theologisch correct uitlegt, wordt duidelijk dat Maria daardoor niet 
aan Jezus gelijk wordt gesteld, alsof zij God zou zijn. Veeleer betekent Mede-verlosseres dat zij als de On-
bevlekte Ontvangenis en Nieuwe Eva, in volkomen vereniging met haar goddelijke Zoon, op unieke wijze 
voor onze Verlossing heeft geleden, en dat in volledige afhankelijkheid van Hem en geheel uit Hem levend.

Zoon en Moeder waren 
werkelijk één hart, 
één liefde, 
één lijden voor één 
gemeenschappelijk doel:
de verlossing 
van de wereld. (77)

Zo heeft de heilige Maagd 
het tegen de heilige Bir-
gitta van Zweden gezegd: 
“Adam en Eva verkochten 
de wereld om één appel; 
mijn Zoon en ik kochten de 
wereld met één hart.”77
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Of het theologisch correct is Maria Medeverlosseres te noemen, daarover zullen de theologen zich 
– het leerambt van de Kerk volgend – verder buigen; alle bisschoppen van de wereld zullen door de 
paus om hun mening worden gevraagd, en dan zal de 
heilige Vader beslissen. 
Ook al wordt een dogma nooit op grond van een 
privé-openbaring openbaring afgekondigd, toch is het 
heel bijzonder – en een echte bemoediging – dat we 
nu al mogen weten hoe buitengewoon genaderijk dit 
mariale dogma voor Kerk en wereld zal uitwerken. 
Want de Vrouwe van alle Volkeren belooft een nieuwe 
uitstorting van de heilige Geest (78) en daardoor ware 
vrede voor de volken. 
“En de Vrouwe bleef bij haar apostelen tot de Geest 
kwam. Zo ook mag de Vrouwe komen bij haar aposte-
len en volkeren van heel de wereld, om hun de heilige 
Geest weer en opnieuw te brengen. … Als het dogma, 
het laatste dogma in de mariale geschiedenis, is uit-
gesproken, dan zal de Vrouwe van alle Volkeren de 
vrede, de ware vrede geven over de wereld.” (31-5-1954) 
Deze genadevolle uitwerking van het dogma, Maria’s overwinning op het kwaad en de daarmee ver-
bonden wereldvrede, wordt op de beeltenis op indrukwekkende wijze weergegeven: de slang is – zoals 
reeds gezegd – niet meer op de aardbol te zien. Om echter de macht van Satan wereldwijd volledig te 
overwinnen, moet Maria, zij die de slang vermorzelt, ook wereldwijd nadrukkelijk in de totale vol-
heid van haar roeping worden erkend en geëerd – als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster.
Of en wanneer het dogma zal worden afgekondigd, dat is natuurlijk alleen aan de heilige Vader. Er zal 
echter zeker geen nieuw mariaal dogma worden afgekondigd zolang de meeste mensen niet begrijpen 
wat het inhoudt en het merendeel van de gelovigen nauwelijks meer mariaal is. We zien dus dat de 
tijd er nog niet rijp voor lijkt te zijn. 
Maar hoe moet de tijd dan rijp worden? Hoe moeten de volken Maria weer als Moeder leren achten en 
liefhebben of haar überhaupt eerst als Medeverlosseres leren kennen? Wat kunnen wij als gelovigen 
concreet in het dagelijks leven doen opdat de Moeder op een dag plechtig door het laatste mariale 
dogma wordt verheerlijkt? Het antwoord daarop geeft de Vrouwe ons zelf: “Dit is mijn boodschap 
voor vandaag omdat de tijd dringt. Er moet een grote actie komen voor de Zoon en het Kruis en de 
Voorspreekster en Brengster van rust en vrede, de Vrouwe van alle Volkeren.” (1-4-1951)

DE GROTE WERELDACTIE  - Een ‘mariaal pastoraal programma’

Welke grote actie bedoelt de Vrouwe? Een volkomen vreedzame bijdrage die alle mensen van goede wil 
kunnen leveren om de weg te bereiden voor het dogma, voor de wereldvrede, is de verspreiding van haar 
GEBED en BEELTENIS waar de Vrouwe ons om vraagt. Deze verspreiding geeft ze zelfs een naam. 
Ze noemt het een “grote wereldactie” (11-10-1953) of zelfs een “verlossings- en vredeswerk” (1-4-1951).
Dat de Vrouwe de verspreiding van haar beeltenis en gebed als “verlossings- en vredeswerk” betitelt, 
is op het eerste oog misschien verrassend. Wie echter weet dat Maria’s roeping erin bestaat ons tot 
Jezus, onze Verlosser, te brengen, tot de sacramenten en op die manier tot innerlijke vrede, die zal het 
een vreugde zijn om aan een dergelijk verlossings- en vredeswerk mee te werken. 

De weg naar de ware vrede
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Dat werd ik me echt goed bewust toen ik tijdens een missiereis eens van Panama naar Nicaragua zou 
vliegen en bij het instappen aan een stewardess het gebedsprentje gaf. Nog voor de start kwam ze naar 
mijn plaats en vroeg me of ze bij me kon biechten. Toen ze alle passagiers bediend had, biechtte ze. 
Daarna straalde de blijdschap zo van haar af dat haar collega-stewardess erdoor werd aangestoken en 
ook wilde biechten. U kunt zich mijn verrassing voorstellen. Toen heb ik voor altijd begrepen dat het 
Maria is die de harten van haar kinderen voor de verlossingsgenade opent.

Dus ieder van ons, zelfs een kind, kan meehelpen om al onze 
broeders en zusters – gelovig of ongelovig – het prentje op een 
vriendelijke manier aan te bieden.
Dit grootse “verlossings- en vredeswerk” (1-4-1951) zag Ida in 
het prachtige beeld van de ontelbare sneeuwvlokken rondom de 
wereldbol (79):
“Zoals de sneeuwvlokken over de wereld heen dwarrelen en 
neervallen als een dikke laag op de bodem, zo zal het gebed met 
beeltenis zich verspreiden over de wereld (80) en neervallen in de 
harten van alle volkeren. Zoals de sneeuw zich oplost in de aarde, 
zo zal de vrucht, de Geest, komen in de harten van al de mensen 
die dit gebed elke dag zullen bidden.” (1-4-1951) 
Overtuigd van het enorme belang van deze wereldactie was de 
zieneres tot aan het eind van haar leven onvermoeibaar in de weer 
met het verzenden van de prentjes over de hele wereld. (81) Daarbij 
had ze vaak het gevoel dat ze tekortschoot, zodat de Vrouwe haar 
op een keer bemoedigde met de woorden: “Hebt gij angst? Ik help 
toch! Gij zult merken, de verspreiding gaat als vanzelf.” (15-4-1951) 
“Maria neemt de volle verantwoording hiervan.” (4-4-1954) 
Maar, beste vrienden hier in de Arena, ook voor ons geldt de oproep 
van de Vrouwe van alle Volkeren tot medewerking: 
“En nu spreek ik tot degenen die een wonder willen. Welaan 
dan, ik zeg hun: ga met een groot vuur vol ijver beginnen aan 
dit verlossings- en vredeswerk en gij zult het wonder aanschou-
wen.” (1-4-1951) “Help toch met al uw middelen en zorg voor de 
verspreiding, ieder op zijn eigen wijze.” (15-6-1952) “Deze actie is 
niet voor één land, deze actie is voor alle volkeren.” (11-10-1953) 
“Zij hebben allen het recht daarop. Ik geef u de verzekering dat 
de wereld veranderen zal.” (29-4-1951) “De verspreiding zal gaan 
door de kloosters.” (20-3-1953) (82) “In de kerken en door moderne 
middelen ...” (31-12-1951) “Zo zal de Vrouwe van alle Volkeren 
gebracht worden over de wereld, van stad tot stad, van land tot 
land. Eén gemeenschap in het eenvoudige gebed zal het worden.” 
(17-2-1952)
Intussen werd het gebed in meer dan zeventig talen vertaald en 
miljoenen prentjes hebben reeds hun weg gevonden naar tal van 
landen in alle werelddelen. In de loop der jaren kwamen in het 
heiligdom in Amsterdam veel mooie getuigenissen binnen en be-
richten over bekeringen en zelfs genezingen en andere wonderen, 
die plaatsvonden omdat mensen door het gebedsprentje Maria als 
hun persoonlijke Moeder mochten leren kennen.
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“Ga met een groot vuur vol ijver aan het werk!”
Mag ik ook u, beste vrienden, aanmoedigen om weer helemaal opnieuw gevolg te geven aan het ver-
zoek van de Vrouwe en het gebedsprentje met liefde door te geven aan anderen? 
Wat is het toch een prachtige taak om door deze wereldactie mee te werken aan de voorbereiding van 
de gelovigen op een nieuw mariaal dogma, waarover de Vrouwe belooft: “Als … het laatste dogma in 
de mariale geschiedenis is uitgesproken, dan zal de Vrouwe van alle Volkeren de vrede, de ware vrede 
geven over de wereld.” (31-5-1954)

Miljarden mensen weten niets van Jezus, hun Verlosser, en van de macht van het Kruis. Het merendeel 
van de mensen weet niet dat Maria hun zeer persoonlijke Moeder is. Kunnen wij dat verantwoorden? 
Over de hele wereld berichten de media over levensbedreigende gevaren die dagelijks toenemen en 
dagelijks meer angst aanjagen. Maar de mensen weten zich geen raad en hebben geen oplossing.
De Vrouwe heeft die oplossing wel. Ze geeft ons zelfs opnieuw, net als destijds in Fatima, een onfeil-
baar reddingsplan. Ze reikt ons precies de strategie aan, “de grote wereldactie” zoals zij zegt, waar 
door onze missionaire ijver alle volken in betrokken moeten worden.

Zelfs kardinalen, zoals hier Zijne Zaligheid de Syrische kardinaal Ignace Moussa Daoud, destijds 
prefect van de Congregatie voor de Oosterse Kerken (83), en bisschoppen uit verschillende wereld-
delen pelgrimeerden naar Amsterdam en legden op de internationale gebedsdagen getuigenis af over 
genadebewijzen in hun bisdom, zoals hier aartsbisschop Charles Bo uit Yangon, de grootste stad van 
Myanmar. (84, 85)
Intussen heeft de beeltenis ook in talrijke kerken (86) en kapellen een plaats gevonden. In veel landen 
zorgen gelovigen ervoor dat een pelgrimerende beeltenis voor kortere of langere tijd bij gezinnen, 
gebedsgroepen en in parochies, kloosters, scholen (87) en gevangenissen “op bezoek” komt.
Voor het neerleggen in openbare gebouwen als kerken, ziekenhuizen of scholen is natuurlijk altijd 
toestemming van de priester of de betreffende verantwoordelijke nodig.
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Wij katholieken, die dit mogen weten en begrijpen, hebben dus een zeer grote verantwoordelijkheid. 
De volken moeten later niet tegen ons kunnen zeggen: “Wat? Wisten jullie dat? Wisten jullie hoe deze 
grote wereldramp voorkomen had kunnen worden? En dat hebben jullie ons niet verteld?!” 
Van de Wonderdadige Medaille weten we dat er daarvan na tien jaar al een miljard onder de volken 
waren verspreid. Zoiets kun je tegenwoordig met het gebedsprentje van de Vrouwe van alle Volkeren 
in een paar weken verwezenlijken! We hoeven alleen maar in harmonische samenwerking met bis-
schoppen en priesters gebruik te maken van de communicatiemiddelen en media die ons ter beschik-
king staan. Juist daartoe roept de Vrouwe van alle Volkeren ons op wanneer ze zegt: “In de kerken en 
door moderne middelen zal dit gebed verspreid worden … opdat de wereld bevrijd zal worden van 
verwording, rampen en oorlog.” (31-12-1951) 

Hier ziet u een indrukwekkende opname van New York bij nacht. (88) Als ik zulke beelden zie, denk 
ik altijd: zoveel lichtjes, zoveel mensen; en in een ieder van hen wil God zijn intrek nemen! Ze hebben 
allemaal de roeping meegekregen om God van ganser harte lief te hebben. Het is aan ons katholieken 
om Maria als hun Moeder bij hen te brengen en zij zal hun zielen openen voor de heilige Geest. 

Nadat op 11 september 2001 de Twin Towers door een 
volslagen onverwachte terroristische aanslag ingestort 
waren en de oorlog in Irak begon, deelden een aantal aal-
moezeniers binnen zeer korte tijd 50.000 gebedsprentjes 
uit aan Amerikaanse soldaten van alle strijdkrachten, ook 
aan niet-katholieken! (89) Ze waren het er allemaal over 
eens: “Ja, dat is precies wat we nodig hebben! … opdat 
wij bewaard mogen blijven voor verwording, rampen en 
oorlog.” Zo stond in de VS het gebed van Amsterdam 
weldra bekend als ‘het gebed van de Moeder voor de vrede’ 
of ‘het vredesgebed van de Moeder’.
Pater Mandato van de Amerikaanse marine liet bijvoorbeeld 

2000 prentjes naar zich toesturen op het oorlogsschip USS Bataan. Op de luchtmachtbasis Charleston 
in South Carolina regelde pater Del Toro dat alle piloten en manschappen het prentje kregen, en aal-
moezenier Carlson zorgde ervoor dat zijn troepen, een bataljon in Texas, kort voor vertrek naar Irak nog 
3000 prentjes kregen. Zo werden er alleen al in de VS in drie maanden een kwart miljoen uitgedeeld! Op 
EWTN, ’s werelds grootste katholieke tv-station, werd destijds elk uur het gebed van Amsterdam ingelast.
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“Duitsland ligt me zeer na aan het hart!”

Beste pelgrims! In de boodschappen van Amsterdam spreekt Maria herhaaldelijk tot afzonderlijke 
naties. Daarbij valt het op dat de Vrouwe van alle Volkeren tot geen enkel ander land zo vaak spreekt 
als tot Duitsland. In niet minder dan twaalf boodschappen richt de Vrouwe zich direct tot Duitsland 
en noemt zij het dertig keer bij naam.
Herhaaldelijk ziet de zieneres hoe de Vrouwe haar voeten vast op Duitsland zet, wat altijd een bijzon-
dere betekenis heeft. 
In Duitsland openbaarde zij haar korte maar zo machtige gebed. In Duitsland werd ook haar 
beeltenis geschilderd. En van Duitsland uit wilde de Vrouwe van alle Volkeren de verspreiding 
van haar gebed en beeltenis laten beginnen. Hier werden dan ook de allereerste gebedsprentjes 
verspreid! We zien dus dat Duitsland naast Nederland een unieke taak heeft en een grote verant-
woordelijkheid!

Met bezorgde, moederlijke liefde richt Maria haar woorden steeds weer tot deze twee landen en 
noemt zij hun noden: “Nederland staat op de rand van de verwording, daarom heb ik mijn voet 
daarop gezet. Vanuit Nederland wil ik mijn woorden geven over de wereld. Mijn andere voet staat 
op Duitsland. De Moeder Gods weent over de kinderen van Duitsland. (90) Zij zijn altijd mijn kin-
deren geweest en daarom wil ik ook vanuit Duitsland in de wereld gebracht worden als de Vrouwe 
van alle Volkeren.” (15-8-1951)

“De anderen zijn druk bezig het Duitse volk 
van Rome af te trekken … Er zijn anderen 
bezig Duitsland te vernielen.” (16-11-1950) 
“Duitsland ligt me zeer na aan het hart!” 
(11-2-1951) “De Zoon wil zijn bijzondere be-
scherming geven en heeft mij gestuurd Duits-
land te helpen.” (16-11-1950) “Laat men toch in 
dit land hard en hard werken om de mensen, 
die ver en ver afgedwaald zijn, terug te bren-
gen naar dit middelpunt: het Kruis. Priesters 
zijn er te weinig, maar leken zijn er velen … 
Werkt hier vooral met grote liefde en caritas.” 
(11-2-1951) 

Verbluffend treffend en precies beschrijft de 
Vrouwe van alle Volkeren de huidige situatie. Al 
meer dan vijftig jaar geleden voorspelde zij de 
huidige geloofsafval (91), terwijl toen de kerken 
in Duitsland, net als in Nederland, nog vol zaten 
en niemand kon vermoeden wat er zou komen.
“De jeugd moet van het modern heidendom af-
gehouden worden.” (3-12-1949) “Duitsland, wees 
gewaarschuwd! De mensen zijn goed, maar zij 
worden heen en weer getrokken en weten geen 
uitweg meer. Arm Duitsland.” (16-12-1949) “Er 
wordt daar een valse rol mee gespeeld, met Duits-
land.” (27-5-1950)
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In onze tijd, nu ook al kinderen en jongeren zich vanwege hun 
innerlijke kwetsuren opvallend destructief gedragen, omdat ze de 
tederheid van een moeder missen, komt Maria als Moeder, als de 
Moeder van alle Volkeren, om ons door haar liefde te genezen. 
Zij motiveert dit kort en bondig in de zogenoemde Eucharistische 
Belevenissen, die parallel aan de boodschappen in 1958 begonnen, 
en tot en met de belevenis van 25 maart 1984 zijn gepubliceerd. 
Daarin zegt zij: “Een Kerk en volk zonder Moeder is als een 
lichaam zonder ziel.” (Eucharistische Belevenis van 31-5-1965)
Over deze moeder-kindrelatie die van zulk vitaal belang is, spreekt 
ook Christa Meves vanuit haar ervaring van tientallen jaren met 

geestelijk beschadigde kinderen en jongeren: “Het kind 
kent, wanneer het geboren wordt, de hartslag van de 
moeder, het kent haar stem, het weet zelfs hoe de smaak 
van haar melk moet zijn (93), want die lijkt op die van 
het vruchtwater. … En een paar weken na de geboorte 
neemt het kind bovendien ook nog het gezicht van de 
moeder in zich op. (94) … Het moet haar gezicht kennen, 
want dat is de garantie dat het zich hecht aan degene die 
garandeert dat het overleeft. Als deze borg voor langere 
tijd wegvalt, ervaart het kind dat als levensbedreigend. In 
de eerste jaren heeft het kind ook de vertrouwde hartslag 
van de moeder nodig. Moeders houden een huilend kind 
intuïtief tegen hun linkerzijde (95), zodat het de hartslag 
kan voelen. Dit ritme kent het al uit het moederlichaam.” 
Wat deze wetenschapster, die zelf ook moeder van een 
gezin is hier zegt, geldt evenzeer voor het godsdienstige 
leven. Laten we in dit verband nog één keer naar de lief-
devolle stem van de Vrouwe van alle Volkeren luisteren: 
“Een Kerk en volk zonder Moeder is als een lichaam 
zonder ziel.”

Op wat voor dramatische wijze deze vooruitblik werkelijkheid is 
geworden, beschreef de – inmiddels oud-hulpbisschop van Würzburg, 
Mgr. Helmut Bauer (92), al negen jaar geleden, op 13 oktober 2000, 
in een Fatima-toespraak. Hij sprak van de ontstellende “rampen die 
ons geloof zijn overkomen, onze godsverachting en godloochening” 
en wees erop dat al minder dan de helft van de Duitse bevolking zich 
nog godsdienstig noemt. In de nieuwe deelstaten is 80% niet eens 
gedoopt! 
Bisschop Bauer zei letterlijk: “We moeten de innerlijke bedreiging 
van ons geloof in ons land echt weer inzien. In onze gezinnen is God 
een onbekend wezen. Gebeden wordt er niet. De mensen schamen 
zich om over het geloof te praten. Opa’s en oma’s zijn daarop geen 
uitzondering. ... Het is tijd om wakker te worden! ... Er is geen andere 

weg dan de mariale weg, de weg waarlangs God naar de wereld komt – ook vandaag!” Bisschop 
Bauer had helemaal gelijk met zijn mariale weg! 
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“Begrijpt dit goed: Ook de Heer had zijn Moeder nodig om tot leven te komen. (96) Door de 
Moeder komt het leven. Daarom moet zij weer teruggebracht in uw kerken en onder de volkeren, 
en gij zult de opbloei aanschouwen.” (Eucharistische Belevenis van 25-3-1973) 
Dit wonder van de Kerk die opbloeit zal ongetwijfeld ook hier in Duitsland, in Europa en in alle we-
relddelen plaatsvinden!

Maar we moeten allemaal met nieuwe overtuiging en volledige inzet daaraan meewerken door de 
verspreiding van haar beeltenis en haar gebed (97), door de verlossing en vrede brengende wereldactie 
die de Moeder van alle Volkeren ons heeft gegeven. Want via deze weg, die ‘MARIA’ heet, de weg 
die ‘MOEDER’ heet, wil God alle volken tot de ware vrede brengen. (98) 
Immers garandeert zij in haar boodschap van 31 mei 1955: “De Vrouwe zal haar belofte vervullen 
en de ware vrede zal komen.”
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Aan het einde van de plechtige Hoogmis van Pinksteren tijdens de gebedsdag in Keulen op 31 mei 2009 
baden z. em. Joachim kardinaal Meisner, z. exc. Jozef M. Punt, alle priesters en aanwezige gelovigen de toewijding 

waarmee paus Johannes Paulus II op 25 maart 1984 op het St. Pietersplein de wereld heeft toegewijd aan Maria’s Onbevlekte Hart.
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Pater Paul Maria Sigl, geboren op 22 oktober 1949 in Natters, Oostenrijk, 
werd tot priester gewijd op 8 december 1992 in de verschijningskapel van Fatima.

Hij draagt de leiding over de internationale missiegemeenschap van pauselijk recht PDF-Familie van Maria
en is stichter en president van de internationale publieke klerikale vereniging 

van pauselijk recht Werk van Jezus de Hogepriester (Opus J.S.S.).
P. Sigl kende de zieneres Ida Peerdeman, die voor zijn priesterschap een geestelijke moeder was, 

ruim vijfentwintig jaar. Daarom geldt hij als een van de best ingewijden in de boodschappen van Amsterdam.



Het Pinksterwonder – Keulse meester rond 1350

“VERSTA DE VOLGENDE WOORDEN GOED:

DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN MAG EN ZAL AAN ALLE VOLKEREN DEZER WERELD, 

DIE HAAR VRAGEN, DE GENADE, VERLOSSING EN VREDE SCHENKEN. 

GIJ ECHTER ZULT ALLEN DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN

BRENGEN OVER HEEL DE WERELD.”

Boodschap van Amsterdam van 17 februari 1952


