De Vrouwe van alle Volkeren, Amsterdam
Dierbare broeders en zusters,
ik ben blij om hier met jullie te zijn voor deze Gebedsdag, gewijd aan
onze Heer en onze Gezegende Moeder onder de titel Vrouwe van alle
Volkeren. Het is goed voor ons om samen te komen om te bidden, en
om te bidden op de vertrouwde manieren die zijn uitgezet in de zekere
traditie van de Kerk: verenigd met onze Bisschop in de viering van de
Heilige Mis; in Eucharistische Aanbidding en in het bidden van de Heilige
Rozenkrans.
Ik wil Bisschop Jozef Punt en de Stichting Vrouwe van alle Volkeren
bedanken voor de gelegenheid om een kort getuigenis te geven van het
Mariale werk dat groeit in Schotland en het Verenigd Koninkrijk, en om te
delen waarom ik persoonlijk hoop dat de Kerk in onze tijd als een
geloofspunt het zo genoemde Vijfde Mariale Dogma zal afkondigen.
Ik geloof dat we in een tijd leven van grote geestelijke strijd, zeker in de
Britse Eilanden waar de seculiere geest grip heeft gekregen op het hele
land. Onze cultuur heeft een wereldse ethiek omhelsd die de realiteit
ontkent van elk geestelijke rijk en die de bijdrage van het geloof aan het
publieke debat censureert. Dit is verbonden met een liberale ethos die
verklaart dat alleen wat iemand voor zichzelf kiest beschouwd kan
worden als een aanvaardbaar sociaal goed. Samen vormen deze een
Westerse kijk op de wereld die haar ogen gesloten houdt voor de
afschuwelijke aanvallen op het menselijk leven vanaf de moederschoot
tot aan het graf, en die uiterst verward is over de betekenis van
menselijke seksualiteit en gender, en die heeft toegestemd in de
ongehoorde vervolgingen van Christenen in heel de wereld met de
veronderstelling dat Christenen de oorzaak zijn van alle kwaad en dus
niet kunnen worden beschouwd als slachtoffers van het kwaad.
Dit alles brengt het visioen van Ida Peerdeman in gedachten waar de
Vrouwe haar de wereld liet zien alsof slangen over de hele wereldbol
kropen, en ze zei: “De mensen realiseren zich niet in welke ernstige
toestand de wereld verkeert. Omdat de mensen zo oppervlakkig zijn
geworden, kunnen ze niet zien hoeveel schade dit toebrengt aan het
geloof.”
Maar we weten dat in tijden van geestelijke strijd Jezus en Maria nooit
mankeren om ons te hulp te komen. En dus zijn we ook getuige, in deze
jaren van grote aanval op de Kerk en op de menselijke persoon in de

Britse Eilanden, van het begin van een grote opleving van de devotie tot
Onze Lieve Vrouw, waarvan ik geloof dat het alleen maar van hemelse
oorsprong kan zijn. Bijvoorbeeld, in 2017, het jaar van het honderdjarig
jubileum van de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Fatima,
beantwoordden de Schotse Bisschoppen eindelijk aan een aanhoudend
verzoek van onze leken gelovigen om Schotland toe te wijden aan Onze
Lieve Vrouw in ons Nationale Mariale Heiligdom, een gebeurtenis die
formeel werd erkend in ons Schotse Parlement. Daarna, in 2018
assisteerde ik onze leken gelovigen in het houden van een
Rozenkransgebed op de kust, waar ongeveer 40.000 katholieken samen
kwamen op meer dan 400 locaties over heel de Britse Eilanden om de
Rozenkrans te bidden tot eerherstel voor de zonden tegen het Leven,
het Geloof en de Liefde die in ons land waren begaan in de voorbije
generaties. Feitelijk kopieerden we deze gebeurtenis van Hongarije,
Polen en Ierland. We gaven er later in het jaar een vervolg aan met een
Nationale Rozenkrans Onder het Kruis en, deze Pasen, met een grote
Rozenkrans Beweging van Eerherstel op de Goddelijke Barmhartigheid
Zondag. We hopen een campagne te starten om één op tien
praktiserende katholieken dagelijks de Rozenkrans te laten bidden voor
een vernieuwing van het geloof in ons land.
Ondertussen staan de Bisschoppen van Engeland en Wales op het punt
om in 2020 Engeland opnieuw toe te wijden als de Bruidsschat van
Maria. Het is alsof deze onrustige tijden tot een nieuwe tussenkomst van
Onze Lieve Vrouw als onze Voorspreekster hebben geïnspireerd en tot
het begin van een nieuw tijdperk van devotie van onze Kerk tot Haar. Ik,
van mijn kant, hoop dat het zal culmineren in een grote, universele petitie
voor de afkondiging van het Vijfde Mariale Dogma om Onze Lieve Vrouw
te eren als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster.
De grote Engelse kardinaal, de zalige John Henry Newman, liet de
katholieken zien hoe de eerste Mariale theologie van de Kerkvaders
Maria zag als de Nieuwe Eva, die de Nieuwe Adam, Onze Heer Jezus
Christus, hielp in Zijn werk van Verlossing. God zei dat het niet goed was
voor de Eerste Adam om alleen te zijn omdat Hij wees naar de Nieuwe
Adam, Christus Onze Heer, en Hij wilde dat de wereld zou begrijpen hoe
het voor ons niet goed was om van Hem te denken dat Hij alleen
handelde in Zijn werk van verlossing. Zeker, de mensheid heeft slechts
één Verlosser en Middelaar tussen God en de mens, namelijk de Mens
Jezus Christus. Toch wil Jezus ons niet helemaal alleen verlossen,
zonder de gemeenschap van ons liefdevol ‘Ja’ aan Zijn wil. Door Haar
Fiat te geven, of haar ‘Ja’, werd de Maagd Maria de helper van de
Nieuwe Adam en de Medeverlosseres in Zijn werk van Verlossing.

Opnieuw, na het wonder van de Wijn in Cana, zagen de leerlingen van
de Heer alleen Zijn glorie en geloofden alleen in Hem als hun grote
Voorspreker bij de Vader. Toch wilde Jezus dat dit eerste, exemplarische
teken niet bewerkt zou worden zonder de voorspraak van de Vrouw,
Maria, Zijn Moeder. Met Zijn vraag: O Vrouw, wat is er tussen U en Mij?
Wilde Jezus rechtstreeks wijzen naar Zijn Uur op Calvarië, wanneer de
wereld zou getuigen dat Hij en Zijn Moeder Maria alles met elkaar te
maken hebben, in de mystieke eenheid van de Nieuwe Adam en de
Nieuwe Eva op het moment van de Nieuwe Schepping.
Tenslotte, in de laatste instructie van Jezus vanaf het Kruis gaf Hij Maria
aan Johannes als zijn Moeder en dus, als de Moeder van alle Levenden,
geboren uit God door het Water en het Bloed die uit Zijn heilige zijde
stroomden. Alleen toen kon Jezus uitroepen: het is volbracht, Zijn Geest
aanbevelen in de handen van Zijn Vader en binnengaan in een rijk van
vrede en verzoening die alleen Hij kon geven. Op dezelfde manier is er
in onze tijd een groeiend aanvoelen dat voordat het werk van Onze Heer
in onze geschiedenis volbracht kan worden, onze wereld eerst Onze
Moeder moet omhelzen in haar titels van Medeverlosseres, Middelares
en Voorspreekster.
Daarom ben ik gelukkig om hier te zijn en mijn broederlijke steun te
geven aan deze Gebedsdag, gewijd aan de Vrouwe van alle Volkeren.
De verschijningen van Onze Lieve Vrouw aan Ida Peerdeman, die door
uw plaatselijke bisschop als van bovennatuurlijke oorsprong worden
beschouwd, kijken uit naar het “uiteindelijke en grootste dogma” over de
hemelse rol van Onze Lieve Vrouw als Medeverlosseres, Middelares en
Voorspreekster.
Moge de Gezegende Moeder Maria voortgaan met ten beste te spreken
voor onze Kerk en onze wereld in deze roerige tijden zodat, eindelijk
Haar erend in de volheid van de genaden die Zij verdient, alle volkeren
die vrede zullen kennen die alleen Haar Zoon kan brengen.

Bisschop Keenan.

