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Titus Brandsma, Maria. Een trinitaire theologie, Uitgeverij Sjibbolet, 2020, 64 p, 12,99 €, EAN
9789491110443. Een mystieke tekst over Maria in haar relatie tot de drie goddelijke Personen.
Die levende werkelijkheid van een dynamische en immanente Drievuldigheid krijgt gestalte in
Maria, die de innerlijke Godsrelatie van ieder mens vertegenwoordigt.
James D. Tabor, Marie : de son enfance juive à la fondation du christianisme, Biographies et
mémoires, Flammarion, 2020, 384 p, 47,94 €, ISBN-102081379368. De historicus brengt Maria
weer tot leven. Ze is een joodse vrouw van haar tijd. De tragedies van de Romeinse bezetting.
Een land verscheurd door machtsstrijd, in de greep van een messiaanse revolutie.
André Roes, Maria. Pleidooi voor een barmhartige en vreugdevolle Kerk, Berne Media, 2020,
144 p, 19,95 €, ISBN 9789085285731. Het actuele belang van Maria voor de toekomst van de
Kerk. De auteur pleit voor een meer mariale, barmhartige en vreugdevolle Kerk.
Michelangelo en Brugge, Kerkfabriek O-L-Vrouw Brugge, 2020, 142 p, 24 €, EAN
9789464073102. Vier specialisten publiceren over ‘Madonna en Kind’ een verhelderend en
aanvullend relaas. Zowel de geschiedenis, de kunsthistorische waarde als de theologische
betekenis van het belangrijkste Mariabeeld van Brugge komen aan bod.
Kervyn de Volkaersbeke, ‘t Onze Vrowtjie an mien fasaade. Geschiedenis, iconografie en
inventaris van Mariabeelden langs Brugse straten en pleinen, Brugge-Mariastad VZW, 2020,
216 p, 20 €, EAN 9789081640114. Een naslagwerk voor elke liefhebber van mariale kunst.
Martin Steffens, Marie comme Dieu la conçoit, Cerf, 2020, 136 p, 14 €, ISBN 9782204140133.
Johannes Duns Scotus 1266-1308 schrijft over de diepere zin van de Onbevlekte Ontvangenis:
het menselijk leven is uiteindelijk een geschenk om te ontvangen en een offer te brengen. Echt
leven begint met een ‘Dank U’ en wordt vervuld in een "Hier ben ik".
Emiliano Antenucci, Le chemin du silence. Manuel pour ceux qui cherchent le bonheur, Ed du
Carmel, 2020, 288 p, 25 €, ISBN 9782847137361. Hoe je stil kunt worden in het spoor van de
Maagd Maria.
Monique Durand-Wood, Merveilleuse humanité de Marie, Salvator, 2020, 164 p, 17 €, EAN
9782706720161. Bekeerlinge richt zich tot Maria. Haar nabijheid onthult genade, verlicht je weg.
Koen Vanhoutte, Maria, wie ben je, Halewijn, 2021, 52 p, 8,50 €, EAN 9789085286073. Zeven
haltes om telkens een opvallend kenmerk van haar persoon en leven te overwegen. Je leert haar
kennen vanuit het nieuwe testament. Je krijgt suggesties om naar haar voorbeeld te leven.
Gabriël Jacquier, Het mariale leven, Uitg. Betsaïda, 2021, 179 p, 9,50 €, ISBN 9789493207066.
Over de rol van Maria in het christelijke leven. ‘Wie zich toevertrouwt aan Maria, wordt
gezuiverd door het feit zelf van deze overgave’ aldus pater Gabriël Jacquier 1906-1942.
Notre histoire avec Marie. Retrouver les racines chrétiennes de la France, Editeur MDN, 2021,
216 p, 280 illustraties, 23x23cm, 29,00 €, ISBN 9782491255343, EAN 978249125534329. Je
herontdekt in 80 verhalen en 31 getuigenissen het werk van God in Frankrijk vanaf Clovis in
496. Daarbij zie je de voortdurende bezorgdheid van de Moeder Gods voor Frankrijk.

