TOELICHTING
DO-UT-DES MUZIEKBLADEN
Onder deze naam biedt de Sint-Gregoriusvereniging de kerkkoren en kerkmusici van de
parochies in het bisdom Roermond nieuwe
composities aan.
De naam is enerzijds muzikaal, anderzijds
vormt zij een latijnse zin. Vertaald luidt deze:
“ik geef opdat jij zult geven”.
Getransponeerd naar onze intentie betekent

dit zoveel als: wij als diocesane SGV bieden U
deze muziekbladen aan opdat U er gebruik van
zult maken en dit wellicht zult honoreren met
een bijdrage ter bestrijding van de onkosten.
U mag de koorcomposities legaal kopiëren en
vergroten.
Wij zouden het fijn vinden als u ons hiervan op
de hoogte stelt.

Jubileumjaar Icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
In 2016 is het 150 jaar geleden, dat paus Pius IX de icoon
van de icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende
Bijstand aan de redemptoristen toevertrouwde, met de
woorden “Maak haar bekend aan de hele wereld”. Dat is
goed gelukt, want inmiddels is deze Maria-icoon wellicht de
meest bekende icoon en Maria-afbeelding geworden. De
originele icoon bevindt zich in Rome. Over de gehele wereld
zijn er bedevaartsoorden voor deze icoon, waaronder ook
Wittem. Over het jubileumjaar is info te vinden op www.
kloosterwittem.nl/OLVAB.

Over de icoon
De icoonschilders van Kreta staan bekend om hun fijnzinnige stijl. De Maria-icoon behoort tot
het genre van de ‘Moeder Gods van het lijden’. We zien Moeder Maria met het Kindje Jezus op
de arm. Als in een visioen ziet Jezus de aartsengelen Gabriël en Michaël met de werktuigen die
vooruitwijzen naar zijn lijden: de doornenkroon, de lans en de rietstok met spons, het kruis met
de spijkers. Jezus schrikt zo hevig dat één van zijn sandaaltjes losraakt en zijn handjes bescherming zoeken in de hand van zijn moeder. In haar blik ligt een stille, onbeschrijflijke droefheid.
Op de icoon staat de persoon van Maria centraal als de Moeder van Jezus, maar ook als de
Moeder van alle gelovigen. Zij draagt onze zorg, ze luistert naar ons en ze reikt ons haar hand.
Zoals ze Moeder van Jezus blijft, verleent zij ons voortdurend hulp en bijstand. Zo weten wij
ons in alle levensomstandigheden bij haar veilig geborgen.
Geïnspireerd door de rijke symboliek van deze icoon schreef pastor Jeroen de Wit een tekst
op de melodie van het bekende lied ‘Maria te minnen’.
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Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
Melodie: Maria te minne
Tekst: Jeroen de Wit
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