
“Doe maar wat Hij je zeggen zal” 
 
Het was 12 juni Landelijk Keuzekapittel weekend. Ik was naar het Mariakapelletje 

gelopen, een stil plekje in de bosachtige omgeving op het terrein van het oude 
klooster in Nieuwkuijk. 

 
Bij binnenkomst in de kleine open kapel zag ik in de vensterbank een bakje met 
strookjes, dat leek te wachten op een toevallige passant. Ik was nieuwsgierig of 

de tekst die ik blindelings pakte op mijn situatie van dat moment zou slaan. Ik 
las: ”Maria geeft je goede raad door je te door te verwijzen naar haar Zoon: ‘Doe 

maar wat Hij je zeggen zal’. (Joh.2,5).”  
 

 
 

De woorden raakten me. “Doe maar wat Hij je zeggen zal.” Aan de vooravond van 
het Keuze-kapittel vervulde mij dat met warmte en vertrouwen. Mocht ik gekozen 

worden voor een bestuurstaak, dan hoefde ik het niet alleen te doen, zo wilde ik 
het interpreteren. Woorden die ik heb meegenomen. We mogen vertrouwen 
hebben in God en in elkaar. 

 
Deze augustusmaand is voor velen een minder gehaaste tijd. Meer ruimte om zelf 

te verstillen. De wijze raad van Maria ‘’Doe maar wat Hij je zeggen zal” is voor ons 
allemaal bedoeld. Een maand van bezinnen en ons herladen…..  
 

Twee vrouwen, die zich in hun leven hebben 
laten leiden door deze woorden, vragen deze 

maand onze bijzondere aandacht: Maria de 
moeder van Jezus èn Clara van Assisi. 
Halverwege augustus vieren we Maria ten 

Hemelopneming en vier dagen daarvoor het 
hoogfeest van de heilige Clara.   

 
Maria heeft Christus lichamelijk gedragen en 

Clara schrijft* aan Agnes, dat zij Hem altijd 
zonder enige twijfel geestelijk kan dragen door 
zijn voetstappen te volgen. (*derde brief van 

Clara, vers 25) Beiden hebben laten zien wat 
dienstbaarheid en liefde ten diepste inhoudt.  

 
In dat spoor mogen ook wij gaan vanuit onze 
franciscaanse spiritualiteit. Christus in ons 

dragen en ruimte geven in ons dagelijks 
handelen. In eenvoud proberen te doen wat 

“Hij je zeggen zal…”  
Mariakapelletje Nieuwkuijk 

 

 

Vrede en alle goeds 
Angela Twickler ofs 

 


