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Musical ‘Maria, de kracht van een verhaal 
 

zaterdagavond 30 maart om 20.00 uur  
 

en   
 

zondagmiddag 31 maart om 15.00 uur 

 
in de Maranathakerk 

 

http://www.dewitteduifcastricum.nl/
mailto:info@dewitteduifcastricum.nl


Wat we allemaal kennen… 
Bijna iedereen kent het Kerstverhaal met Maria als de serene moeder die toekijkt hoe haar 
pasgeboren zoon Jezus door herders en koningen wordt aanbeden. Maar Maria was en is veel meer 
dan dat. Zij was ook een onzeker jong meisje dat ongewenst zwanger werd, nota bene van een ander 
dan haar eigen verloofde. Ook was zij een vertwijfelde moeder die moest aanzien hoe haar zoon 
vernederd werd en ter dood werd gebracht. Na haar dood is zij volgens velen een invloedrijke dame 
geworden die nog regelmatig verschijnt, vooral aan kinderen, en die met haar voorspraak bij God je 
tegen onheil kan beschermen.   
 
Maria is al 20 eeuwen de belangrijkste heilige vanwege haar rol als voorspreekster: ze is een 
liefhebbende, begripvolle moeder die voor velen als toegankelijker dan Jezus wordt beschouwd.  
Zij kan dankzij haar bijzondere positie een goed woordje voor je doen. 

Spannende scènes en aangrijpende liedjes 
In de musical “Maria, de kracht van een Verhaal” komt Maria in spannende scènes en aangrijpende 
liedjes tot leven.  
Haar verhaal wordt verweven met de levensverhalen van een groep mensen die vergelijkbare dingen 
hebben meegemaakt en beleven als Maria. Daarin komen de belangrijkste emoties van het leven aan 
bod: verdriet, jaloezie, twijfel, angst, maar ook blijdschap, hoop en liefde.  
Maria komt zo dichtbij.    

De musical is geschreven door Gerard van Midden, met muziek van Gerard van Amstel en is bewerkt 

door Corrie de Geeter en Marianne Beitler.  

   

 

 
 

Kaartjes kosten € 8,- voor volwassen en € 5,- voor kinderen tot 12 jaar. Deze prijs is 
inclusief een drankje in de pauze. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Laan.  
U kunt ook kaarten reserveren bij Angelie Graumans, 
 emailadres amg.graumans@ziggo.nl.  
De kaartjes liggen dan een half uur voor aanvang bij de ingang van de kerk voor u 
klaar. 

Maria en haar ouders 

 - een oud populair verhaal 
 

Maria 
- een meisje heel gewoon 
 

Maria  pronkend op oude altaren 

-  waar is zij zelf? 
 

Maria zingend tegen onrecht 
- het Magnificat 

 

Maria 

- een baken van troost en hoop 
 

 de musical:, de kracht van een verhaal     

                   ons éigen verhaal 

 



 
 

Duivenborrel zaterdag 6 april   16.00-19.00  uur 
     we kijken terug op de musical  

    en we willen ook even stil staan bij de organisatie van ‘de Witte Duif’.  
 

    Van harte welkom bij Herman en Lieneke Stieltjes 
    Informeer voor het adres bij Angelie Graumans (amg.graumans@ziggo.nl)  

of bij Johan Maat (06 2822 9022) 
 
 

 
Volgend ‘Duifje’ – zondag 19 mei 

 
    

 
Thema’s ‘uit het leven gegrepen’ komen aan bod in de musical zoals we die  ook 

tegenkomen in het verhaal over Maria in de bijbel en de vroege traditie van de kerk  

  

De musical over Joachim en Anna 

… Ik begrijp het niet….. we zijn vroom. We doen alles wat God… Het is niet eerlijk!............. 

............. Iedereen praat over ons. Ons offer is geweigerd in de tempel Weet je wat ze zeggen? 

“Het is een straf van God die kinderloosheid … God, Help ons toch! … 

…  En toen ze drie jaar was, brachten we haar naar de tempel ,….want dat hadden we beloofd, … 

als Maria twaalf is, moet ze de tempel uit….Ze wordt gekoppeld aan een oude man: Jozef, 

weduwnaar. 

 

De musical over moederschap … vaderschap … en levenstragiek  

… en nu ben ik zwanger…  Ik heb het hem nog niet eens durven te vertellen… Hij ís de vader… 

Ik denk niet dat hij het aankan.  

 

… ik heb dit nog nooit aan iemand verteld. Ik heb een kind gehad. Een zoon. Mijn eerste vrouw 

overleed in het kraambed. Kapot was ik. Ik zat met verdriet én een kind. Beide kon ik niet aan 

….  

De musical over een bijzondere vorm van vroomheid  

Ik kan het alleen maar volhouden dankzij Maria van Altijddurende Bijstand… Heb ik je al eens 

verteld over mijn bedevaart naar Lourdes? Wat zocht je in Lourdes? … 

De musical over de protestsong van Maria 

.. Ik heb hier grote moeite mee. … Nou ja niet zo zeer met Maria's lied zelf, … maar wat er van 

geworden is, in al die twintig eeuwen Maria verering. twintig eeuwen … Ook beulen, tirannen, en 

allerlei andere onverlaten knielen daar maar. … Terwijl het toch een Bijbelse protestsong is ... 

een  hele radicale boodschap van sociale gerechtigheid....nieuwe verhoudingen tussen mensen 



de protestsong van Maria  in de musical 
 

                   uit het Duifje van 18 november - nieuwsbrief 9, december 2018 

                                                         
 
 

God mijn Bevrijder 
En Maria zong tot haar ongeboren 
zoon:  
mijn ziel verheft de Heer. Ik juich en 
jubel tot God mijn Bevrijder.  
Ik: een onbeduidende vrouw.  
 
Maar van nu af aan zullen de mensen 
mij gelukkig prijzen, want grote 
dingen heeft God mij gedaan-  
Zijn Naam is heilig en grenzeloos Zijn 
erbarmen. …  
 
Hij doet de hooggezetenen van hun zetel vallen en de onderdrukten heft  Hij op.  
Hij maakt de hongerigen rijk en de rijken stuurt Hij hongerig weg. 
  
Tot haar oudste zoon 
.. .en Maria kon nauwelijks lezen, en Maria kon nauwelijks schrijven, en Maria mocht niet zingen noch 
spreken in het gebedshuis van de Joden waar de mannen hun man-god dienen. 
Daarom zong zij tot haar oudste zoon, daarom zong zij tot haar dochters en tot haar andere zonen 
over de grote genade en de heilige omwenteling 
 
Maria verheven op altaren  
Later, veel later, blikte Maria radeloos neer van de altaren 
waarop ze gezet was en ze dacht aan een Persoonsverwisseling: 
als zij- veelvuldig moeder- tot de hooggeprezen Maagd werd …     
 
En angst drukte op haar hart hoe meer en hoe inniger zij 
-een machteloze vrouw- werd aangeroepen om hulp, om een wonder 
 
Maar het diepst stoorde haar de blasfemische knieval van potentaten en schurken 
tegen wie ze toch ooit had gezongen vol hoop. 
   
Maria daalt af 
En Maria trad uit haar beelden en klauterde van haar altaren  
en zij werd het meisje Courage,  
de heilig drieste Jeanne d’Arc 
en zij was Seraphina van de vrije geest,  
rebel tegen mannenmacht en hiërarchie 
en zij bood in Kaatje de kruidentante opstandige boeren een schuilplaats aan 
en zij werd miljoenen keren als heks verbrand ter ere van de afgod 
en zij was de kleine Thérèse maar ook Rosa Luxemburg… 
zij was .. de subversieve hoop van haar /hun gezang 
         

 

 

 



Onbekende achtergronden bij de musical 
                                                                                                                                                           Johan Maat 

Alles is begonnen met 
verhalen …  
- De evangeliën die ons 
vertellen over Jezus zijn 
ontstaan uit mondelinge 
verhalen die rondgingen. Elk 
evangelie heeft z’n eigen 
achtergrond en doelgroep 
en daarmee z’n eigen kleur. 
Natuurlijk kwamen daar al 
vroeg kritische vragen over, 
want er zijn echte 
verschillen.  Maar in de 
vroege kerk werd de 
vergelijking gemaakt met de 
vier windstreken. Sámen 
omvatten ze de hele aarde. 
Zó vullen de evangeliën 
elkaar aan. Er zijn er precies vier nodig om het nooit te begrijpen geheim van Jezus leven en betekenis te 
beschrijven.  
Vraag vier mensen wat zij gezien hebben bij een toneelstuk. Er komen vier verschillende verhalen… met allemaal 
hun beperkingen én bijzonderheden.  
 

Maria in de bijbel: wie is zij? 
Het evangelie volgens Matheus en Markus 

Terwijl Maria heel belangrijk is komen we in de bijbel weinig over te 
weten.  
Het oudste evangelie, Markus,  noemt Maria maar één keer. Over haar 
persoonlijk wordt niets gezegd.   
In het evangelie van Matheus wordt de geboorte van Jezus 
beschreven, en lezen we dat de wijzen het kind zagen met Maria. 
Tenslotte wordt nog de vlucht naar Egypte verteld. Het zijn bijna 
afstandelijke beschrijvingen. Een persoonlijke Maria komen we hier 
niet tegen.   
 

Het evangelie volgens Lukas 

- Alleen Lukas is uitvoeriger en dan komen we Maria zelf een beetje 
tegen. We lezen over de ontroering van Maria als de engel Gabriel 
haar zegt dat zij zwanger zal worden. We horen haar krachtig kritische 
lied, het zgn. Magnificat. Zij zingt het  ná de ontmoeting met haar 
oude tante Elisabeth die zwanger is van Johannes de Doper . We lezen 
over haar verstilling na de komst van de herders. We horen van de 
profetie van de oude Simeon over het diepe verdriet dat haar te 
wachten staat.  Tenslotte lezen we over verdriet en verwondering van 
Maria en Jozef wanneer zij Jezus zoeken in de tempel waar hij als 

12jarig jongetje tussen de leraren  zijn vragen stelt…   

 

 

Lukas met zijn symbool in het 

evangelieboek van Lindesfarne uit c. 700.   

Lukas afgebeeld met zijn symbool: de  os.  

 

Kathedraal Chartres, 13
de

 eeuw  

Al in de vroege kerk kregen de evangelisten hun eigen symbool: mens, leeuw, os 

en adelaar. Deze symboliek werd ontleend aan het visioen in  

Ezechiël 1:10). Overal in de kunst kom je dat tegen.  

 

Waar vragen zijn komen nieuwe verhalen  

 

Sommigen kennen misschien nog de kinderbijbel van Karel Eyckman. In het begin staat er een verhaal over de kleine 

Abraham die werkt in de winkel van zijn vader die godenbeelden verkoopt. Hij slaat alle beelden stuk omdat hij er 

niet meer in gelooft dat die beelden iets doen. Het is de aanleiding voor de vader van Abraham om alles achter zich 

te laten en op reis te gaan… 

Het verhaal komt uit de rijke joodse verhalentraditie. En heel bijzonder: het komt ook in de koran voor.  

Bij de musical Jozef kwamen we ook allerlei verhalen tegen  uit de vroege kerk, koran en oude Perzische tradities. 

(zie website Witte Duif) 



Het evangelie van Johannes 
Het evangelie van Johannes is ook heel erg summier. Over de geboorte van Jezus en het moederschap lezen we 
niets. Alleen is er een verhaal dat zich laat lezen als een gelijkenis: de bruiloft van Kana. Het wonder dat water in 
wijn verandert. Opmerkelijk is in dit vierde evangelie dat Maria bij het kruis aanwezig is. We lezen hoe  Jezus  
Maria en Johannes aanspreekt vanaf het kruis en tot elkaar bestemt als moeder en zoon.  
 

En verder in de bijbel 
Tenslotte lezen we nog in de Handelingen der Apostelen dat Maria, de moeder van Jezus, ná de hemelvaart bij 
de discipelen was. En daarna is het stil over haar.  
In geen enkel ander bijbelboek wordt zij nog genoemd … Paulus noemt haar nergens... 
 
Zo blijven er veel vragen over deze zeer bijzondere vrouw.  
 

Nieuwe verhalen 
Waar vragen onbeantwoord blijven ontstaan nieuwe verhalen. Vragen over Abraham gaven aanleiding tot allerlei 
nieuwe verhalen. En veel later gaven dus ook vragen over Maria (over haar geboorte en haar jeugd) aanleiding 
tot veel nieuwe verhalen.  
Er moet iemand zijn die het bedenkt, of  schrijft, of door droom of intuïtie gewaar wordt. Maar wie? Dat is vrijwel 
nooit bekend. Maar het was vrijwel altijd in de vorm van verhálen. 
Verhálen geven te denken en passen bij het nooit te vatten geheim van leven en geloven. 
Alleen maar vragen en antwoorden (zoals in een catechismus) beperken het geheim van geloven in.  
 
 
Een lange traditie 
Zo kwam er naast de bijbel ‘de traditie’ : nieuwe verhalen, visioenen, dromen, openbaringen. We zien iets 
daarvan terug in de nieuwere Griekse vertaling van het oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven Oude 

Testament.  Toen kwamen er nieuwe verhalen bij zoals Tobit en Jezus 
Sirach. Ook Jezus vertelt – geworteld in  de joodse verhalen traditie - 
verhálen. Zo zijn er de verhalen in het Nieuwe Testament in de vorm 
van prachtige gelijkenissen.  
De kerk heeft een aantal nieuwe verhalen van harte meegenomen in 
haar traditie. Alleen de protestantse kerk zette ze weer aan de kant.  
 
 

Een oud verhaal in de musical: Joachim en Anna 
 
De musical  begint al direct met een verhaal dat niet in de bijbel staat 
maar dat in de traditie van de kerk heel erg populair is geweest. (en). 
Het is het verhaal over  Joachim en Anna, de ouders van Maria en over 
de jeugd van Maria. Een verhaal uit de  vroege kerk dat heel erg 
populair was. Het verhaal is in verschillende varianten 
overgeschreven, doorverteld en uitgebeeld. Eeuwen en eeuwen lang. 
Overal in de kunst kom je het tegen. Pas na de Reformatie verdwijnt 
het uit de (westerse) kunst.  
In Oosterse tradities van de kerk heeft het tot op vandaag een 
belangrijke plaats gehouden en zijn er aparte feesten aan gewijd.  
 

 
  

In het Frans Hals museum hangt een prachtig tweeluik uit c. 

1500. Van de schilder is alleen bekend dat hij in Alkmaar werkte, 

en daarom staat het op naam van de Meester van Alkmaar   

We zien onder hoe Joachim weggestuurd wordt door de priester, 

en boven zien we met zijn schapen waar een engel  hem 

verschijnt.   



Joachim en Anna 
De oudst bek  ende versie van het verhaal over Joachim en Anna vinden 
we in het zgn. voorevangelie van Jacobus. Het moet al in de 2

de
 eeuw na 

Christus bekend geweest zijn.  
 
In dit evangelie wordt verteld  dat de rijke en vrijgevige Joachim naar de 
tempel gaat om te offeren. Maar het offer in de tempel wordt door de 
priester geweigerd vanwege de schande van kinderloosheid. De 
priester ziet dat als straf van God voor zonden en daarom mag Joachim 
de tempel niet in om te offeren. 
 Joachim vlucht de woestijn in waar hij 40 dagen vast.  
Zijn vrouw beklaagt zich over haar lot: geen kind en haar man die 
spoorloos verdwenen is. Buiten ziet zij een vogelnestje met jonge 
vogeltjes en dan wordt het haar te veel. 
 
 

Maria in de tempel 
Ook Joachim krijgt een engel op bezoek en verneemt dezelfde 
boodschap. Hij gaat weer naar huis terug. Wanneer Maria drie jaar is 
wordt ze aan de tempel afgestaan, waar engelen haar voedsel 
brachten. Latere versies van dit verhaal, o.a. het zgn. evangelie van 
pseudo-Matheus, maken het verhaal nog kleurrijker. Dan zien we hoe 
Joachim en Anna elkaar bij de Gouden Poort ontmoeten en omhelzen 
en dat de kleine Maria zelf twaalf treden omhoog loopt in de tempel. 
Daar schitterde haar gezicht als sneeuw en gaf zij het voedsel dat ze van 
de priesters kreeg aan de armen.   
 

Maria in het huis van Jozef en de geboorte van Jezus 

Wonderbaarlijk is volgens deze legenden ook de tijd die Maria 
doorbracht in het huis van de oude Jozef waar zij purperen draden 
spinde voor het voorhangsel van de tempel. Wanneer ze met een kruik 
water haalt verschijnt de engel Gabriël. Ook de scenes met spindel en 
kruik zijn vaak geschilderd.  
Tenslotte wordt ook de geboorte van Jezus kleurrijk beschreven. 

 
 
 

Joachim en Anna begroeten elkaar 

bij de gouden poort 

Fresco in de kerk gewijd aan Joachim en Anna, klooster Studenica, Servië – 13
de

 eeuw.  

Joachim en Anna brengen de driejarige Maria naar de tempel … rechtsboven krijgt Maria eten gebracht 

door een engel 


