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Beste lezer, De advent is weeral begonnen, de tijd waarin we vol 

verwachting uitzien naar Kerstmis- het feest van de geboorte van Onze 

Lieve Heer. Moge het een tijd van verwachting zijn, van versobering en 

verinnerlijking. En moge Kerstmis een feest zijn dat écht draait om 

Christus, om Zijn Komst, en laten we Hem nog méér centraal stellen die dag. En laten 

we ook niet bang zijn om de vele wereldse overtolligheden, die niets met de essentie 

van Kerstmis te maken hebben, meer en meer achterwege te laten. Kerstmis mag, en 

moet vreugdevol zijn, maar laat de ware vreugde bestaan in het eren van Hem. 

Vandaar dat wijzelf ons een groot beeldje van het kindje Jezus hebben aangeschaft, 

zodat Hij nog meer zichtbaar zal zijn én centraal zal staan in ons huis tijdens die 

dagen. En zou het niet goed zijn om een ‘kerstgeschenk’ te geven aan een arme, 

vervolgde christenbroeder of zuster, door het steunen van een goed doel dat zich 

inzet voor vervolgde christenen? Iets goeds doen voor een ander, die je het niet kan 

terugbetalen; maar de Heer zal het ons vergelden op de Laatste Dag! Veel leesplezier 

in dit nieuwe nummer, en alvast een Zalig Kerstfeest en tot in 2020! 

NB: momenteel zijn er nog steeds te weinig inschrijvingen voor een gedrukte versie. 

Wie graag dit tijdschrift in de brievenbus zou ontvangen: graag zich inschrijven (zie 

onderaan deze pagina). 

Michaël Dekee 
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Getuigenis: Van moslim naar priester (3) 

Pater Mamadou Adrien Sawadogo is een  jonge Missionaris van Afrika 

(Witte Pater in de volksmond), afkomstig uit Burkina Faso, maar 

geboren in Ivoorkust op 8 april 1971, te Boboua-Daloa. Hieronder volgt 

deel 3 van zijn bekeringsverhaal.  

Op de dag van mijn aankomst 

thuis, nam ik mijn normale 

gewoonten op: ik zette het water 

voor de rituele wassingen klaar en 

bereidde mijn gebedsplaats voor. 

Mijn vader had de christelijke 

rozenkrans, die ik om mijn hals 

droeg, al opgemerkt, maar hij had 

niets gezegd. Hij had me enkel een 

woedende blik toegeworpen. Toen hij echter vanop zijn gebedstapijt merkte 

dat ik de wassingen niet verrichtte, vermaande hij me streng en beval me het 

gebed aan te vatten. Vol eerbied zei ik: “Papa, ik ben christen geworden”. Hij 

antwoordde: “En ik zeg je je wassingen te verrichten en te bidden.” Om zijn 

gebed niet te storen, nam ik mijn rozenkrans en begon op enige afstand de 

rozenkrans te bidden, in gebedseenheid met hem. Op dat moment werd hij 

woedend. Gezien ikzelf, net als mijn vader en mijn hele familie, bekend stond 

als zeer devote moslim, was mijn bekering tot het christendom gewoon 

ondenkbaar: het was een ernstige en plotse dwaasheid. Ikzelf en mijn familie 

verkeerden in opperste verwarring. Die dag begon een zeer lange periode van 

vervolging en lijden, zowel voor mijn familie als voor mezelf. Men oefende, 

langs mijn vader en de lokale moslimgemeenschap, grote druk uit op mij. 

Niets ontbrak: verwijten, bedreigingen, intimidaties, uitingen van afkeur en 

uitsluiting. Plotsklaps was uit het lievelingszoontje de pest van de familie 

geworden. 
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Ik stond alleen tegenover hen allen. Mijn enige innerlijke houvast was de 

zekerheid dat ik Jezus ontmoet had. Mijn grootste wonde was dat mijn vader 

mijn moeder verstootte. Mijn moeder heeft me verteld dat, aangezien men er 

niet in slaagde mij van het christelijke geloof af te brengen door intimidatie, 

de moslimgemeenschap mijn vader had aangeraden mij op mijn zwakste 

punt te kwetsen: mijn liefde voor mij moeder, want eenieder wist hoezeer ik 

haar liefhad. De eerste maal dat ze verstoten werd, moest ik mijn lessen 

onderbreken om de familieproblemen te gaan oplossen. Ik had via mijn kleine 

broer immers gehoord dat mijn ooms langs moederszijde mij ervan 

beschuldigden dit lijden van mijn moeder, hun zus, te hebben veroorzaakt. 

Toen ik aankwam, trof ik mijn familie in grote droefenis, verdeeldheid en 

zelfs woede. Zelfs mijn kleine broertjes, die tot dan toe hadden gezwegen uit 

respect voor hun oudste broer, waren kwaad op mij en uitten dat door zich 

zo ver mogelijk van mij te houden en me zichtbaar te isoleren. Ze 

beschuldigden mij ervan de oorzaak te zijn van de problemen, het lijden en 

de chaos in de familie. Mijn moeder was toentertijd niet thuis, want zij was 

naar haar jongere broer gevlucht, ver weg van mijn familie. ’s Avonds vroeg 

ik dan ook aan mijn vader waar mijn moeder 

was en waarom ze om mijnentwil verstoten was. 

Hij antwoordde me dan dat ik me moest 

terugkeren tot de Islam als ik mijn moeder terug 

thuis wou zien. Toen realiseerde ik me dat alles 

goed was voorbereid: men had al een witte 

gandourah6 voor mij laten naaien. Het was 

immers de vooravond van het Offerfeest. Hij eiste dus dat ik het zou 

aantrekken en samen met hem naar het grote gebed zouden gaan opdat de 

hele gemeenschap zou zien dat hij me overwonnen had.  

Ik deed exact wat hij me had opgedragen, want ik kon het niet verdragen 

mijn moeder zo te zien lijden. Ik hing echter mijn rozenkrans om de hals, 

onder mijn gandourah en bad tot de Heer volgend gebed: “Heer, Gij weet 

waar mijn hart is.” Dan ging ik met mijn vader per bromfiets naar het gebed. 

Toen men ons samen zag aankomen, had iedereen een lach op de lippen en 
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feliciteerde mijn vader. Tijdens het gebed viel de rozenkrans echter uit mijn 

gandourah, op de gebedsmat en bewoog heen en weer als een slinger. 

Iedereen links en rechts van mij, hoorde het geluid en merkte de rozenkrans 

op. Onmiddellijk werd het nieuws door de menigte verspreid, tot bij de imâm. 

Ik besloot me eenvoudigweg neer te zetten en niet meer te bewegen. Hoewel 

ik kalm bleef en in dit gebeuren een oproep van Jezus om Hem trouw te 

blijven, herkende, wist ik werkelijk niet of ik er nog levend uit zou komen. 

Op het einde van het gebed, toen ik van het Grote Plein weg ijlde, hoorde ik 

de imâm nog tegen vader zeggen: 

“Issa, je weet wat je te doen staat”, wat 

zoveel betekent als: “ontdoe je van 

hem”. Mijn vader keek me toen 

woedend aan. 

Thuis trof ik mijn moeder weer 

aan. Wenend wierp zij zich voor mij op 

haar knieën en smeekte mij alles op te 

geven en terug te keren tot de Islam op 

dat er weer vrede en rust in onze familie zou komen. Wenend antwoordde 

ik: “Moeder, je zal om mijnentwil nog veel moeten lijden zonder te begrijpen 

waarom. Maar ik moet doen wat ik doe.” Verrast veegde ze haar tranen weg 

en zei me met verbaasde en strakke blik: “Als je het moet doen, doe het dan. 

God is groot, Hij zal over je waken.” Hierna ging ik naar mijn vader en vroeg 

hem mijn moeder buiten onze geschillen te laten, want op tweeëntwintig is 

men toch al verantwoordelijk voor eigen daden. Hij keek me woedend aan en 

vroeg me: “Wil je zeggen dat de hele wereld christelijk moet worden?” Zijn 

woorden verrasten mij en, terwijl ik erover nadacht, kwam mij volgend 

antwoord in de zin: “Als wat mij overkomen is, u niet op een of andere manier 

overkomt, dat houdt u beter vast aan wat u hebt. Anders zou u noch hebben 

wat ik heb, noch wat u nu nog hebt”. Dan, alsof hij plotseling was 

binnengetreden in een wereld van lijden, keek hij me verstard aan, zodat ik 

er zijn groot innerlijk lijden in kon lezen. Ik verstond zeer goed hoezeer hij 

leed: zijn oudste zoon, pijler van de familiale samenhang en hoop van de 
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familie, stierf. Ik wou graag het mysterie van mijn bekering met hem delen, 

in de hoop dat hij van zijn lijden bevrijd zou worden. Ik wist echter dat in de 

traditionele religies en in de Islam het geloof in boze geesten zeer belangrijk 

was. Moest ik hem dus mijn weg naar het christelijke geloof verhaald hebben, 

zou hij besloten hebben dat ik bezeten was door een boze geest en er alles 

voor doen om mij ervan te verlossen. 

Ik besloot het dus geheim te houden tot betere omstandigheden zich 

zouden aandienen. Het was echter zwaar om hem zo te zien lijden. Voor mijn 

vader was het immers van fundamenteel belang dat de oudste zoon aan het 

voorouderlijk geloof vasthield om het aan de jongsten door te geven. 

Niemand kon verstaan wat er gebeurde. Velen meenden dat ik gek was 

geworden. De dag waarop mijn huilende vader me recht in de ogen keek en 

me zei: “Jij hebt me alle hoop ontnomen”, had ik geen ander antwoord dan 

mijn tranen. Het moeilijkste voor mij was om te kiezen tussen mijn christelijk 

geloof en mijn familie. De andere slechte behandelingen die ik moest 

ondergaan, wogen veel minder zwaar op mij als deze keuze. Het 

allermoeilijkste was echter de smeekbede van mijn moeder, die vocht om 

haar gezin heel te houden, terwijl ze op het punt stond het een tweede maal 

te verliezen – ze draagt er nog steeds de littekens van. 

Na mijn doopsel en die eerste, zeer roerige ontmoetingen met mijn 

familie, hernam ik mijn catecheselessen zodra ik terug in Burkina Faso was, 

waar ik mijn studies voortzette. Mijn moeder bleef thuis, bij haar gezin. Mijn 

vader had me echter duidelijk gezegd dat ik moest kiezen tussen mijn familie 

en mijn geloof: zolang ik christen bleef, was ik zijn kind niet meer. Ik koos 

mijn weg te vervolgen, echter met veel lijden, alsof mijn hart aan een speer 

gespiesd was en ik deze steeds meedroeg. Zo hernam ik de catecheselessen 

als voorbereiding op het vormsel. 

Wordt vervolgd. 

P. Mamadou Adrien SAWADOGO M. Afr. 
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Jezus’ verjaardag – een bezinning 
Zoals je weet zijn we dicht bij Mijn verjaardag. Elk jaar wordt die door jullie 

gevierd. Het is fijn te weten dat er in ieder geval mensen zijn die Mijn 

verjaardag niet vergeten zijn. Vroeger kende iedereen nog de reden van Mijn 

feest en waren ze dankbaar voor alles wat Ik voor ze deed. Maar in deze tijd 

weet bijna niemand dat meer. Families en vrienden komen bij elkaar en 

hebben een fijne tijd samen.  

Ik kan me vorig jaar nog herinneren… Het was een groot feest met mooie 

gedekte tafels, heerlijke gerechten, fruit, noten en chocolade, gebak en 

drankjes. Ook de versieringen maakten het extra feestelijk. Maar weet je, Ik 

was niet uitgenodigd. Ik was wel de eregast, maar men was vergeten Mij een 

uitnodiging te sturen.  

Het feest was ter ere van Mij, maar Ik was er niet bij. Terwijl Ik er zo graag 

bij geweest zou zijn. Om je de waarheid te zeggen, verbaasde het me niet, 

want al de vorige jaren, vond Ik de deur gesloten. Omdat Ik niet was 

uitgenodigd, besloot Ik toch stilletjes binnen te gaan en in een hoekje naar 

het feest te kijken. Iedereen was aan het drinken, men vertelde elkaar 

moppen, en ze lachten overal om. Ze hadden het geweldig.  

Tot overmaat van ramp kwam er een dikke man in een rood pak binnen. Hij 

had een lange witte baard en riep steeds “ho, ho, ho…” Hij leek dronken. Hij 

ging op een stoel zitten en alle kinderen kwamen aangerend alsof het feest 

voor hem was. Er was muziek, maar het ging niet over Mij, maar over een 

zekere ‘santa’ die naar de stad komt, over sleeën, sneeuw, bellen en 



8 

 

rendieren… Om middernacht omhelsde iedereen elkaar. Ik stak Mijn armen 

wijd uit en wachtte tot iemand Mij zou omhelzen, maar niemand dacht eraan. 

Toen gingen ze de pakjes uitpakken en Ik keek of er voor Mij een pakje bij 

was, maar nee… Hoe zou jij je voelen als je jarig was en 

iedereen kreeg een cadeautje, behalve jij, de jarige?  

Toen begreep Ik dat ik niet welkom was, en ging Ik stilletjes 

weg.  

Wat zou Ik het fijn vinden, als je de komende Kerst Mij mee 

liet vieren dat Ik 2000 jaar geleden voor jou geboren werd, 

om voor jou te sterven aan het Kruis, zodat jij mag leven. 

Mijn enige wens voor Kerst is: dat jij dit gelooft met heel je hart. En je zou 

Mij heel veel plezier doen, mocht je Mij op die dag een bezoekje komen 

brengen in de Kerk, om Mij je warmte, je liefde en je troost te geven.   

Jezus 

Naar: “Zalig Kerstmis” – een anonieme powerpoint – vrij bewerkt 

 

Laten we ons op Kerstmis niet focussen op 
de toeters en bellen, en ook niet teveel op hoe 
goed het eten moet zijn, en durven we ook 
eens die wereldse cadeaus achterwege laten, 
maar laat onze focus zijn op Christus, het 
Goddelijk Kind, die in alle eenvoud in 

een arme stal werd geboren, maar omringd werd door de liefde van 
Maria en Jozef,  de engelen en de eenvoudige herders. Dat vooral 
gebed en zang ter ere van Hem mogen klinken op die dag.  
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Uit het leven van de H. Pastoor van Ars 
 

Jean-Marie-Baptiste Vianney (1786-1859), bekend als de ‘heilige 

Pastoor van Ars’, werd, na een moeizame opleiding, in 1815 priester 

gewijd. Aanvankelijk kreeg hij geen toestemming om biecht te horen. 

Drie jaar later werd hem het onbeduidende dorpje Ars toevertrouwd. 

Zijn eerste jaren in Ars streed hij sterk voor de bekering van zijn 

parochie. Ook het kerkgebouw herstelde hij. In 1824 begint hij met zijn 

‘Providence’, een kosteloze meisjesschool. Vanaf die tijd ook neemt zijn 

bekendheid als een heilige biechtvader sterk toe. Ongeveer 35 jaar lang 

(van 1824 tot 1858) wordt hij niet alleen inwendig, naar ook uiterlijk 

belaagd door de duivel.  

Kleine penitentie voor de biechteling, de rest deed hij zelf 

Had de Pastoor van Ars eenmaal onmiskenbare tekenen van verbetering 

vastgesteld, dan toonde hij zich uiterst ruim van opvatting in de toepassing 

van de sacramentele penitentie. ‘Men maakt mij daarvan een verwijt’, zei hij 

tegen frater Athanase. ‘Maar kan ik werkelijk streng zijn voor mensen, die 

van zo ver komen en zich daarvoor zoveel offers reeds hebben getroost? Met 

zware penitenties zou ik ze ontmoedigen’. – ‘Maar hoe aldus het juiste 

midden te bewaren?’ vroeg hem een collega. ‘Mijn vriend’, antwoordde hem 
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de Heilige, ‘ziedaar mijn gewoonte: ik geef ze een kleine penitentie, en de rest 

volbreng ik zelf’. Men kan wel raden wat dat betekende!  

Toch zorgde Abbé Vianney ervoor niet te vergeten dat de sacramentele 

penitentie ook heilzaam moest zijn. Hier raakte de grote bekwaamheid van 

de Heilige aan een gevoelige punt: men moest die fout uitboeten, dat gebrek 

verbeteren; welnu, dan moest men daarvoor een passende boete doen.  

Voor jonge mensen, tot hoge deugd in staat, kunnen de ijdelheid, een 

onbewuste hoogmoed, beletselen zijn op de weg naar de volmaaktheid. Dus 

streefde de heilige zielenleider ernaar de laatste overblijfselen van eigenliefde 

nog te doen verdwijnen. Een edelmoedige, maar wat overdreven gevoelige 

ziel, Caroline Lioger van Lyon - die later de Congregatie der Zusters-

Slachtoffers van het Heilig Hart zou stichten - verbleef met haar moeder 

meerdere jaren achtereenvolgens in Ars. En Abbé Vianney, die deze jonge ziel 

gaarne wilde vormen voor het grote werk dat zij later doen zou, beproefde 

gaarne haar nederigheid en deed dat zonder het geringste ontzag. Hij legde 

haar wel eens op, geknield en de armen gekruist, enige tijd op de drempel 

van de kerk plaats te nemen, terwijl de gelovigen eruit gingen.  

Menselijk opzicht bestrijden 

Over het algemeen wordt er veel gezondigd ten gevolge menselijk opzicht. 

De pastoor van Ars stuurde deze penitenten dan na hun biecht weg om 

openlijk in de kerk te gaan bidden. ‘Wat was het stichtend’, schrijft abbé 

Raymond, ‘die mensen met grijze haren, die de Kerk de rug hadden 

toegekeerd en het gebed en de devotie tot de H. Maagd kwijt geraakt waren, 

dapper met een rozenkrans te zien, terwijl zij ijverig de gebeden ervan 

verrichtten. Niemand van hen kon weerstaan aan de vermaning van de 

heilige: altijd een rozenkrans op zak te hebben en die veelvuldig te gebruiken. 

Men kon dan wel zeggen dat men er niet meer mee om wist te gaan, - 

vergeefs, men kon altijd nog lezen... 

‘Woon je nog in je geboorteplaats?’ vroeg de Pastoor aan Georges L, een 

wereldse jongen van 26 jaar, toen hij zijn biechtbelijdenis had beëindigd.  
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- ‘Ja, eerwaarde vader’ – ‘Hoeveel mensen wonen daar?’ – ‘Ongeveer 

25000’- .’En men kent je daar?’ - ´Ja, bijna iedereen kent mij daar.´ - ´Zeer 

goed, mijn jongen, als penitentie moet je, voordat je de kerk verlaat, de akten 

van geloof, hoop en liefde bidden. Maar dat is niet alles. Op een van de twee 

zondagen van het Sacramentsfeest moet je in je geboorteplaats deelnemen 

aan de processie, en wel zó dat je zorgt vlak achter het baldakijn te lopen. Je 

kunt nu gaan.´ 

De jongeman durfde niets daartegen in te brengen; de verbazing en 

opwinding beletten hem te spreken. Het menselijk opzicht kwelde hem... 

Maar hij was gelovig... en het was zijn penitentie! Hij verschoof het tot de 

tweede zondag. Toen deze dag daar was, regende het niet, zoals hij gehoopt 

had. Nu volbracht hij zijn plicht. ´Al zou ik honderd worden´, vertelde hij 

later, ´nooit zal ik die twee uren vergeten, die ik achter het baldakijn heb 

gelopen. Mijn voorhoofd blonk van het koude zweet, mijn benen trilden. Van 

tijd tot tijd moest ik al mijn geloofskrachten verzamelen, en ik probeerde dan 

te bidden. Het was enkel een lippenbeweging, het prevelen van liturgische 

formules...´ Maar deze moedige daad had de aandacht getrokken van zijn 

katholieke dorpsgenoten. Twee jaar later - nu als gelovige zonder vrees - was 

hij het hoofd van een Vincentiusvereniging, die bestond uit dertig 

jongemannen: ze waren allemaal door zijn voorbeeld overtuigd geraakt.  

Herstelde huwelijken 

Dankzij de Pastoor hervonden ook gescheiden echtgenoten weer de 

huiselijke vrede, werden hoogmoedige twijfelaars nederige gelovigen, 

werden vrijzinnigen tenslotte vurige christenen, ofwel zij traden in de serene 

rust van het klooster. Een architect uit Lyon moest van zijn echtgenote 

dikwijls maar al te gegronde verwijten horen. Op een morgen schreeuwde de 

schuldige echtgenoot het na een hevige ruzie uit: ´Je zult mij niet meer zien!´ 

Hij sloeg de deur achter zich dicht en zag een diligence stilstaan, waarop 

vermeld stond: ´Aansluiting op Ars´.  

´Wat is dat voor een plaats?’ vroeg hij aan een voorbijganger. ‘Dat is een 

plaats, waar men een buitengewone pastoor kan zien…’ Uit zucht naar 
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afwisseling, om zijn zenuwen wat te laten bedaren, meer nog uit 

nieuwsgierigheid, neemt hij plaats in het rijtuig, dat vrijwel aanstonds 

volloopt. Het vertrek was zó geregeld dat men in het dorp Ars kon aankomen 

vóór het catechismusonderricht van elf uur. De architect kon de kerk 

binnenkomen. Hij ziet de heilige, hij hoort hem. Ontroerd over wat hij 

verneemt, gaat hij weer naar buiten. ‘Mijnheer’, zegt hij tegen abbé 

Toccanier, ‘die priester is zo doordrongen van liefde tot God, zijn woorden 

zijn zo vurig, dat als ik hem nog eens hoorde, ik hetzelfde bad zou nemen als 

de anderen’. En de goede .missionaris antwoordt daarop dat er geen beletsel 

voor bestond; integendeel. 's Middags neemt hij dan ook plaats in de rij van 

de biechtelingen. Radicaal veranderd en als de gelukkigste van alle 

stervelingen, komt hij uit de sacristie, keert naar Lyon terug en werpt zich - 

wonderlijk genoeg - in de armen van zijn vrouw, die hij ‘nooit meer zou zien’!  

‘Filosoof’ Maissiat 

Twaalf of vijftien jaar eerder - het was nog vóór de komst naar Ars van 

abbé Toccanier - had een andere bekering grote opschudding verwekt in het 

land van Lyon. Maissiat, tekenleraar aan de ambachtsschool, was een 

vermaard geoloog. Hij noemde zich graag ‘filosoof’: dat moest betekenen dat 

hij enkel aan de rede geloofde. Na een vrome eerste heilige communie tijdens 

het schrikbewind, had hij het katholiek geloof vaarwel gezegd om 

achtereenvolgens moslim, jood, protestant, spiritist en tenslotte communist 

te worden ...  

Op een mooie junidag in 1841 verliet hij Lyon voor een uitstapje van een 

maand in de bergen van Beaujolais. Hij zat in het rijtuig van Villefranche-sur-

Saône tegelijk met een oude vriend uit dit plaatsje die naar Ars wilde gaan. 

‘Kom met mij mee’, zei die vriend tegen hem. ‘Je zult daar een priester zien 

die wonderen doet’. – ‘Wonderen!’ spotte onze ‘filosoof’:’Daar geloof ik niet 

in!’ – ‘Kom, zeg ik je: je zult zien en je zult geloven’. – ‘Welnu, vooruit dan 

maar, op naar Ars voor een uitstapje!’ En, een woordspeling gebruikend, 

voegde hij eraan toe: ‘Ars is een woord waar ik van houd, want ik ben artiest’.  
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De volgende morgen woonde Maissiat uit nieuwsgierigheid de heilige Mis 

van Abbé Vianney bij. De Heilige keek de scepticus eens goed aan, terwijl hij 

van de sacristie naar het altaar ging. Na de Mis ging de pastoor direct op hem 

af, legde zijn ontvleesde hand op zijn schouder en gaf hem te kennen dat hij 

hem maar moest volgen. Onze ‘filosoof’ zag, toen hij de sacristie inging, de 

biechtstoel, maar toen de pastoor uitnodigende gebaren in die richting 

maakte, zei hij: ‘Ah! Dàt? Nee!’ Toch liet de blik van de man Gods hem niet 

los. Maissiat knielt neer... Wat geeft het op slot van zaken! Hij is nu met deze 

priester onder vier ogen; hij zal hem koel, als een verhaal, heel de 

erbarmelijke geschiedenis van zijn ziel zeggen. De heilige biechtvader luistert 

naar hem, maar zonder illusie over de werkelijke gevoelens van deze 

eigenaardige biechteling. ‘Mijn vriend, kom mij morgen nog eens opzoeken. 

Voorlopig kunt ge gaan knielen voor het altaar van Sinte-Philomena. U zult 

haar zeggen dat zij God om uw bekering vraagt’.  

Maissiat protesteert niet en gaat op de aangewezen plek rechtop staan. 

Maar wat mysterie! Hij kan zijn tranen niet meer bedwingen. Waarom? Hij 

weet het niet. Door de menigte heendringend, gaat hij wenend de kerk uit. 

‘Oh!’ moest hij later bekennen: ‘Wat schuilt er een geluk in zulke tranen!’  

Van een uitstapje in de bergen van Beaujolais was er geen sprake meer. 

De volgende morgen lag de ‘filosoof’ voor de Pastoor neergeknield. 

‘Eerwaarde Vader’, zei hij, reeds door de genade gewonnen,’ik geloof nergens 

aan... Help mij!’ En de Heilige hielp hem zó goed dat hij na een verblijf van 

negen dagen in Ars als een diepgelovige naar Lyon terugkeerde. 

Wordt vervolgd. 

 

Naar:  Le Curé d’Ars – Saint Jean-Marie-Baptiste Vianney (1786-1859), door mgr. Francis 

Trochu (Editions Résiac, Montsurs), en de Nederlandse bewerking ervan door abbé H. Vorage, 

pastoor van Molières (Firma Becelaere, Torhout).  
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Kerstnoveen 

Het is goed om ons door middel van gebed 

op Kerstmis voor te bereiden, en wat is er niet 

passender dan de Kerstnoveen? 

16 december: dag 1 

God, ieder jaar mogen wij met vreugde uitzien 

naar onze verlossing. Wij bidden U: laat ons uw 

eniggeboren Zoon, die wij met blijdschap als 

Verlosser ontvangen, ook met een gerust hart 

tegemoet zien, wanneer Hij als Redder zal komen.  

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. 

17 december: dag 2 

God, Gij hebt de heilige nacht doen stralen door de luister van het ware 

Licht. Wij bidden U: laat ons, die op aarde het mysterie hebben leren kennen 

van dit Licht, ook de vreugde ervan genieten in de hemel. 

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. 

18 december: dag 3 

Almachtige God, in uw mensgeworden Woord worden wij door een nieuw 

licht overstraald. Wij bidden U: laat alles wat wij doen getuigen van het licht, 

dat door het geloof in ons brandt.  

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. 

19 december: dag 4 

God, op wonderbare wijze hebt Gij de mens geschapen en op nog 

wonderlijker wijze in zijn waardigheid hersteld. Wij bidden U: neem ons op 
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in het goddelijk Leven van Hem, die ons menszijn heeft willen delen: Jezus 

Christus, onze Heer. 

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. 

20 december: dag 5 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 

heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken altijd en 

overal door Christus onze Heer. Gij hebt uw heerlijkheid ontvouwd voor onze 

ogen, nieuw licht is opgegaan, uw Woord is vlees geworden; zichtbaar zijt Gij 

geworden, onze God in Hem, naar U gaat ons verlangen, onze liefde, naar U 

die nog verborgen zijt. 

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. 

21 december: dag 6 

In het mysterie van zijn geboorte, dat wij gaan vieren, is Hij, die als God 

onzichtbaar is, zichtbaar onder ons verschenen; voor alle tijden geboren uit 

de Vader is Hij onze tijd binnengegaan. Wat vervallen is richt Hij weer op, 

heel de schepping wordt hersteld en de verdwaalde mens roept Hij terug naar 

het koninkrijk der hemelen. 

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. 

22 december: dag 7 

Heden schijnt het licht van de verlossing; Gods Zoon gaat een ruil aan met 

de mensen; het Woord neemt onze zwakheid aan en schenkt onsterfelijkheid 

aan hen die moesten sterven. Door een wonder wordt Hij één der onzen om 

ons te verheffen tot zijn eeuwigheid. 

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. 
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23 december: dag 8 

God, Gij weet hoe uw volk met geloof uitziet naar het feest van Christus’ 

geboorte. Wij bidden U: laat ons de vreugde van dit heilsmysterie beleven en 

dit feest steeds weer met blijdschap vieren. 

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. 

24 december: dag 9 

Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van 

Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden U: stort uw genade in onze 

harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de 

heerlijkheid van de Verrijzenis. 

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader 

De geboorte van Christus - Uit de 

visioenen van de Zalige A.K. Emmerick 
De Zaligverklaarde Zuster A.K. Emmerick kreeg de visioenen over de 

geboorte van Jezus Christus in november 1821. Zij zegt dat de historische 

geboorte in november, en niet in december plaatsvond.  

Zaterdag, 24 november. – De H. Maagd bracht de sabbat in de grot der 

kribbe in gebed en overweging door: zij was vol vurige godsvrucht. Jozef ging 

verscheidene malen uit, waarschijnlijk om de sabbatoefeningen in de 

synagoge te Bethlehem bij te wonen. Ik zag hen samen de gisteren toebereide 

spijzen gebruiken en ook hun gebed gemeenschappelijk verrichten. ‘s 

Namiddags, om de tijd waarop de Joden op de sabbat een wandeling plegen 

te doen, gingen zij door het kleine dal achter de grot naar de grafspelonk 

(Melkgrot) van Maraha, Abrahams voedster; zij bleven een aanzienlijke tijd 
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in die grot, die ruimer was dan de grot van de kribbe. In deze grafgrot zorgde 

Jozef weer voor een zitplaats voor Maria; daarna baden zij ook nog lange tijd 

onder de heilige boom boven de grot. Maria volhardde hier in het gebed, 

totdat Jozef, die weer voor het sluiten van de sabbat naar Bethlehem gegaan 

was, haar kwam halen om met haar naar de geboortegrot terug te keren. 

Maria had tot de H. Jozef gezegd dat haar Kind heden te middernacht geboren 

zou worden; het was immers op dat uur 9 maanden geleden dat Gods engel 

haar begroet had. Zij had Jozef gesmeekt om van zijn kant geen moeite te 

ontzien om het door God beloofde en miraculeus ontvangen Kind bij zijn 

intrede in de wereld zo eervol mogelijk te ontvangen. Ook verzocht zij hem 

zijn gebed met het hare te verenigen, om voor de hardvochtige lieden, die 

hun onderdak geweigerd hadden, genade te verwerven. Jozef vroeg haar of 

zij het niet goed vond dat hij naar Bethlehem ging, om de hulp in te roepen 

van een paar goede vrouwen, die hij daar kende, doch zij wees dit voorstel af 

met de verzekering dat menselijke hulp onnodig zou zijn. Jozef maakte nog 

spijzen gereed en zij aten en baden tezamen. Vervolgens zonderde hij zijn 

slaapcel geheel van de overige ruimte af, door ze af te sluiten met matten die 

hij in de grot gevonden had en die hij op enige staken hing. […] 

De geboorte van Christus 

Na de ezelin vastgebonden te hebben, keerde Jozef terug in de grot. 

Alvorens in zijn slaapcel binnen te gaan, wierp hij een blik in de richting van 

de H. Maagd en zag haar op haar legerstede in gebed neergeknield, met het 

aangezicht naar het oosten en dus met haar rug naar hem gekeerd; hij zag 

haar als met vlammen omgeven; de gehele grot was als met een 

bovennatuurlijk licht vervuld; hij beschouwde deze vlammen gelijk eertijds 

Mozes verbaasd de brandende doornstruik beschouwde (Ex. 3, 3). Dan trad 

hij vol heilige schroom zijn slaapvertrek binnen en wierp zich biddend op zijn 

aangezicht neer. Ik zag de glans rondom de H. Maagd voortdurend in 

helderheid toenemen; het licht van de door Jozef ontstoken lampen was niet 

meer zichtbaar. Maria zat geknield op haar in een ruim, ongegordeld, rondom 

haar op de grond uitgespreid kleed, met het aangezicht naar het oosten, naar 

de nis. Op het twaalfde, middernachtelijk uur geraakte zij onder haar gebed 
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in extase. Ik zag haar van de aarde omhoog geheven en de grond onder haar; 

zij hield de handen gekruist op de borst; de glans om haar heen groeide 

gedurig; alles, zelfs het levenloze, 

scheen bezield en vol vreugde te 

leven en te bewegen; het rotssteen 

van het gewelf, van de wanden, van 

de bodem der grot, alles was in dit 

licht als met sprankelend leven 

vervuld. Opeens was voor mij het 

gewelf van de grot verdwenen; boven 

Maria opende zich een baan van licht, 

die zich met toenemende glans 

verhief tot in het hoogste van de 

hemel. In deze lichtbaan was in de 

verte een drukke, wonderbare beweging van gloriën die door elkander 

wemelden, doch die, naar gelang ze nader kwamen, duidelijker in de vorm 

van hemelse engelenkoren verschenen. De H. Maagd, in vervoering van de 

aarde opgeheven, doch haar blik ter aarde nederrichtend, aanbad nu haar 

God, wiens moeder zij geworden was, haar God, die haar nu als pasgeboren, 

hulpeloos wichtje, haar Kindje vóór haar op de grond neer lag. Ik zag onze 

Verlosser als een schitterend, heel klein Wichtje, dat met zijn eigen licht de 

omringende glans overstraalde, op het tapijt vóór de knieën van de H. Maagd 

neerliggen. Het leek me heel klein te zijn en onder mijn ogen te groeien. Doch 

dit alles was slechts het trillen en bewegen van zulk een grote glans, dat ik 

nauwkeurig zeggen kan hoe ik het gezien heb. De H. Maagd bleef nog een 

tijdlang in geestverrukking en ik zag hoe zij een doek over het Kind 

uitspreidde, maar zij raakte het nog niet aan en nam het niet op. Dit duurde 

een aanzienlijke tijd en dan zag ik het Kindje Jezus zich bewegen en ik hoorde 

het wenen. Hierop kwam Maria tot zichzelf, hief het van het rusttapijt op en 

hulde het in de doek die zij erover uitgespreid had en hield het nu in haar 

armen aan haar borst gedrukt; vervolgens ging zij zitten en hulde zich met 

haar Kind geheel in haar sluier, en ik vermoed dat Maria nu de Verlosser 

voedde aan de borst. Thans zag ik om haar heen vele engelen in een geheel 

Plaats van de geboorte van Christus in de 
Geboortegrot te Bethlehem. 
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menselijke gedaante vóór het Kindje in aanbidding op hun aangezicht ter 

aarde liggen … Er kon een uur na de geboorte verlopen zijn, toen Maria nu 

de H. Jozef, die nog aan het bidden was, uit zijn cel riep. Hij naderde en wierp 

zich vol godsvrucht, vreugde en nederigheid op zijn aangezicht neer. Eerst 

toen Maria hem opnieuw verzocht om met vreugde en dank het geschenk van 

de Allerhoogste aan zijn hart te drukken; richtte hij zich op, ontving het 

Jezuskindje in zijn armen en loofde en 

dankte onder vreugdetranen de 

barmhartige God. De H. Maagd wikkelde 

het Jezuskindje in doeken; ik kan mij die 

zwachtels op het ogenblik niet duidelijk 

meer herinneren; ik weet alleen nog dat 

het eerst in een rode doek, en hierboven 

in een witte tot onder de armpjes 

gewonden werd. Hogerop hulde Maria 

het tot aan het hoofdje in een ander 

doekje; zij had slechts vier windsels bij 

zich. Nu zag ik Maria en Jozef naast 

elkander met de benen onder zich 

gekruist op de platte aarde neergezeten; 

zij spraken niet en schenen in 

aanbidding en beschouwing verzonken. 

Vóór Maria lag op het dekentapijt, als een 

klein kind ingewikkeld, de pasgeboren 

Jezus, schoon en schitterend als een licht uit de hemel. “Ach!” zo dacht ik, 

“deze plaats bevat het Heil van de gehele wereld en niemand vermoedt het!” 

Hierna legden zij het kind in de kribbe die Jozef met biezen en fijne kruiden 

opgevuld en met een aan de zijden neerhangende deken overdekt had; ze 

stond op 4 staken boven de op de grond liggende steentrog of drinkbak, 

rechts van de gang van de grot, waar deze een ruime verbreding naar het 

zuiden maakt. Dit gedeelte van de grot, waarin men met treden afdaalt, ligt 

dieper dan het gedeelte waarin Hij geboren is. Nadat zij het Kind in de kribbe 
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hadden neergelegd, stonden zij allebei ernaast en stortten tranen van geluk, 

God lovend en dankend. 

Zondag, 25 november ’s morgens. – In de morgenschemering na de 

geboorte van Christus begaven zich de drie hoofdmannen der herders van de 

heuvel (Beit Sahoer) naar de geboortegrot. De geschenken die zij vooraf in 

gereedheid gebracht hadden, bestonden in kleine dieren, die niet slecht op 

reebokken geleken. Indien het geitenbokjes waren, dan verschilden die van 

daar veel van deze in ons land; ze hadden lange halzen, schone helder 

blinkende ogen en waren fijn gevormd, vlug en licht. De herders leidden ze 

aan lange dunne touwen en ze liepen naast en achter hen aan. Ook hadden 

de herders nog trossen van 

geslachte vogels mee, die van 

hun schouders hingen, en 

onder hun armen droegen zij 

bovendien grotere vogels die 

nog leefden. Zij klopten 

schuchter op de deur aan en 

Jozef trad hun vriendelijk 

tegen; zij zeiden hem wat de 

engel in de nacht hun 

verkondigd had en dat zij nu 

kwamen om aan het Kind der Belofte hun hulde en schamele geschenken aan 

te bieden. Jozef nam hun geschenken met ootmoedige dankbetuiging aan en 

liet hen de dieren in het kelderhol brengen, dat zijn ingang had naast de 

zuidelijke deur van de geboortegrot en hij ging tot daar met hen mee Hierna 

bracht hij de 3 herders bij de H. Maagd; zij zat op de geboortedeken ter aarde 

naast de kribbe met het Kindje Jezus op haar schoot. Met hun staf in de armen 

wierpen de herders zich allernederigst voor Jezus op de knieën en bleven lang 

in die houding, sprakeloos van ontroering en met troost overstelpt, terwijl 

tranen van vreugde en liefde over hun wangen rolden. 

Uit: Het leven der H. Maagd Maria, beschreven naar de visioenen van A. C. Emmerick, J.J. Romen & Zonen, 

uitgevers, Roermond, 1924.  

Geboortekerk in Betlehem, gebouwd boven de Geboortegrot. 
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Preek van de maand  

Hoe vieren wij Kerst? 

Tijdens de advent hebben we een licht gevolgd. Niet dat wereldse en 

comfortabele licht, maar hét Licht. We zijn immers Kerstmis en lichtjes alom 

in straten en huizen. Gezellig en leuk. Er wordt bespaard, maar toch worden 

nog records gebroken met het aantal kerstlichtjes. Zijn we dan werkelijk toch 

zo verwend en misschien wat blind? Diepvriezers zullen op rood staan, 

ijspistes verorberen massa’s energie, winkels zijn lekker warm, te warm 

misschien en we stoken toch nog om het gezellig te houden. Zijn we 

misschien wat verblind geraakt en gewend aan onze levensstijl en – 

standaard? Neem het weg, en de mens wordt nukkig, de wereld wordt 

opstandig. Misschien wel wat terecht in een materialistische wereld waar we 

door comfort onszelf verwend hebben en we blind zijn geworden voor het 

feit dat alles vast hangt aan een dun touwtje. Geen energie is geen welvaart 

maar soberheid. Het kan er vlug zijn. Angstig proberen we alles te 

verdoezelen om toch maar op dezelfde leest te leven. Ach waarom ons zorgen 

maken? Geen doemdenker worden! Nu is het nu en wat het wordt? Voor 

later. 

Ja, kerstmis. Nog zoiets dat in ons werelds bestek zo consumptief en 

inhoudsloos dreigt te worden, als het dat al niet is? In de statistieken 

gehouden in Frankrijk zijn er slechts 30 procent van de ondervraagden die 

kerst associëren met het gebeuren ongeveer 2000 jaar geleden in Bethlehem, 

de geboorte van de Redder, de Heiland. Mag Kerstmis nog zijn wat het “is” of 

wordt dat ook opgeofferd aan een niet te stuiten ‘commercialisatie”? 

Misschien past het woord “commerciële hype” nog het best. Staan mensen 

op vandaag nog wel stil bij de religieuze betekenis van Kerstmis of hebben 

we meer oog voor de kleur van de kerstballen of voor de kalkoen op ons bord? 

En zeker ook de vraag ‘wie krijgt welk cadeau?’ Weeral! We merken dat in de 
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straat bij de mensen de godsdienstige betekenis van Kerstmis in de mist 

verdwijnt. Een in rode wol geklede kerstman (Santa Claus! n.b.) prijst 

producten aan om toch maar te kopen. Coca Cola en Disneyland verdienen er 

goed aan. Je moet toch mee doen met de trend? Nietwaar? Het giert in de 

straten van ‘Jingle Bells’ en een ‘Stille Nacht’ lijkt ver weg. De kribbe en de 

stal sieren schaars onze huizen en straten, maar meer en meer zien we een 

klimmende kerstman of rendieren uit een fictief noorden…. Reizen worden 

gretig georganiseerd naar Finland – Rovaniëmi, om deze goede man te 

bezoeken. Het kerstekind krijgt zoals 2000 jaar terug opnieuw geen kans: 

geen plaats in de herberg. We geven tonnen geld uit en horen het gezang niet 

meer in de straat van het goede doel voor eenzamen, ontheemden en armen. 

De feesten worden VROLIJK en niet meer ZALIG beleefd. Welke wenskaarten 

sturen wij naar familie en vrienden, verwijzen ze nog naar hét Kerst-

gebeuren? Hebben we tijd om met Kerst of Nieuwjaar ter kerke te gaan of 

met de familie te bidden voor we de rijk gevulde kalkoen verorberen? Is er 

nog plaats in ons hart voor de Koning van Vrede, liefde en licht te ontvangen 

of zijn we ook zoals die gesloten herberg in Bethlehem met de naam: ‘er is 

geen plaats’? 

Wat wensen we het nieuwe jaar? Enkel wat ons goed uit komt of ook wat 

de ander behaagt en zeker ook wat God van ons vraagt?  De jaarwende is 

steeds even stil staan bij wat was en wat komt. Wat gaf 2019 voor u of beter, 

hoe heb jij in dat voorbije jaar geleefd, gewerkt en gedankt? Telkens een zeer 

belangrijke vraag. De feiten van het jaar beperk ik voor ieder en mezelf als 

een persoonlijk overzicht en de confrontatie met onszelf. Dus heb ik het hier 

niet over de gebeurtenissen wereldwijd en hier. Dat is nogal vrijblijvend en 

vaak sensationeel. Waar hebben wij lief gehad? Hebben we stappen van vrede 

gezet? Hebben wij onze talenten aangewend? Hadden we aandacht voor de 

ander, in gezin, familie, buurt of gemeenschap? Hadden we tijd voor dé 

Ander in geloof en de beleving daarvan? Of zijn we opnieuw opgeslorpt 

geweest door zo veel dat voorbij gaat en als zand tussen onze vingers 

wegglipt? Hoe beleven wij de ons gegeven ‘tijd’? Een hele resem vragen die 

ieder van ons afzonderlijk dient te beantwoorden. Dat is de voorwaarde om 
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het nieuwe jaar in te gaan. Niet zomaar weer voort doen zonder nadenken en 

het te knusse verder te genieten en het nu-moment maximaal rendabel of 

consumptief te beleven? 

2020, een nieuw kans, een nieuw begin. Mag de Verlosser, de Heer ook 

nog een plaats krijgen in ons doen en laten? Of zijn we wereldpessimisten die 

het allesbehalve van onszelf laten afhangen hoe vrede, goedheid, 

geloofsopbouw, verenigen en liefde tot stand komt. Hebben we ook de 

houding als er oorlogen zijn met te zeggen: ik kan er toch niets aan 

veranderen en ’t is toch zo veraf… Zijn we zover afgegleden dat God niet meer 

‘nodig’ is in ons leven? Beleven wij God nog als een vriend die met ons mee 

gaat op onze levensweg en ons bij de hand neemt in velerlei 

omstandigheden? Of zoeken wij dat ook allemaal elders en verwoorden we 

dat als: we kunnen zonder God ook goed doen, wat waar is, maar juist dàt 

missen dat liefde pas echt is als ze niet zelfgenoegzaam is. Hebben wij Gods 

Geest nog ‘nodig’ of maken we zelf de ‘sfeer’ van onze gedragingen en 

bepalen we zelf onze normen en maken we een vodje van ons geweten? Te 

vaak zijn we zo lauw voor elkaar als we toch maar eindeloos huilen: “ik heb 

geen tijd…!” We beliegen onszelf in dat geval. Beter is zich af vragen: “hoe 

deel ik mijn tijd in?”. 

Het zou al een hele prestatie zijn als we allen enkele van deze vragen 

stellen in het komende jaar. Of verglijden we opnieuw in een gelatenheid en 

zijn we slaaf van een wereld die ons knusjes bezoedeld en pampert. Wat 

wordt het nieuwe jaar voor u en mij? Dat ligt ook in uw houding en keuze. 

Het vele andere komt toch vanzelf op ons af. Of worden we pas echt wakker 

als het licht uit gaat? Of dringen de woorden door van de Heer: “zal Ik nog 

geloof vinden op aarde als ik wederkeer?”  

Zalige kersttijd en een nieuw jaar vol levenswijsheid! Vergeet God niet in 

uw leven, Hij laat u niet in de steek! 

Priester Philippe Vindevogel  
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