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Voorwoord 
Het nieuw nummer ligt hier dan toch 

eindelijk voor u. Intussen is het opnieuw 

volle ‘coronacrisis’ en tot onze grote 

spijt moeten we vaststellen dat priesters 

reeds zelf het initiatief nemen om op Al-

lerheiligen geen H. Missen te celebre-

ren. Dat toont de intrieste toestand van 

de Kerk aan. Al maanden geen wijwater 

meer (maar in de plaats daarvan een fles 

(niet gewijde) ‘ontsmetting’); op de 

meeste plaatsen geen tongcommunie 

meer, nu spoedig opnieuw geen HH. 

Missen meer. Dat is de geest van de we-

reld. Het heilige wordt weggeworpen, 

verbannen, en het profane komt in de 

plaats. We gaan donkere tijden tege-

moet. Maar als de lockdown komt, en de 

H. Mis opnieuw bijna ontoegankelijk is: 

weet dan dat de Grote Waarschuwing,  

 

 

 

 

 

 

 

zoals aangekondigd in Garabandal in 

1961, voor de deur staat. God zál ingrij-

pen, want zo kan het niet verder. Het is 

ook goed om nóg meer tijd te besteden 

aan gebed want de Satan is in een razer-

nij omdat zijn tijd bijna ten einde loopt. 

Zo zal in de kathedraal van Wenen begin 

volgende maand satanische, pornografi-

sche godslasterende en bloederige 

“kunst” worden tentoongesteld. Zo’n 

dingen doen een christenhart - ja - bloe-

den. Laten we de zo bedroefde harten 

van Jezus en Maria in deze tijden meer 

dan ooit tevoren troosten. Laten we blij-

ven offers  brengen, bidden, eerherstel 

brengen. Laten we de heiligen aanroe-

pen, in het bijzonder op Allerheiligen, 

om ons bij te staan in deze geestelijke 

oorlog. Moge dit nummer opnieuw een 

bemoediging en vertroosting zijn in 

deze zo slechte tijden in Kerk en wereld.  

Michaël 

- veiligheid van de gelovige-  
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Allerheiligen 

Wat is de oorsprong van Allerheili-

gen? Op 1 november viert de Kerk 

het feest van ‘ alle – heiligen ‘. We 

gedenken dan de gekende maar ook 

de vele niet gekende ‘heiligen’. Dit 

feest gaat terug naar de tijd van de 

toewijding en de kerstening van het 

Pantheon te Rome. Daar werden al 

de goden van de Romeinen (ook 

Grieken) vereerd. Onder paus Boni-

fatius IV (7de eeuw) werd dit mau-

soleum van vele ‘goden’ toegewijd 

aan Maria en alle martelaren. De 

kerkwijding van deze heidense plek 

wordt sedert die tijd op 13 mei her-

dacht. Merken we op dat in de By-

zantijnse Kerk men al in de 4de 

eeuw een gedenkdag kende voor al 

de martelaren ( ook tevens 13 mei ). 

In 731 ( paus Gregorius II ) werd het 

feest van alle heiligen gevierd te  

Rome. Het gebruik bereikte onze 

streken in de 9de eeuw onder de 

raadgevers van keizer Karel de Grote 

en Lodewijk de Vrome. Het waren 

vooral de Benedictijnen die hier dit 

gebruik verspreidden. Paus Grego-

rius IV legde de datum vast op 1 no-

vember (837). Het was volgens de 

Regel van de H. Benedictus dan de 

beginperiode van de winter. Hij riep 

die dag uit tot algemene en officiële 

gedenkdag voor alle heiligen.  

Wat is de betekenis van Allerhei-

ligen? Op Allerheiligen eren we alle 

mensen die voor eeuwig leven bij 

God. Dat zijn er uiteraard méér dan 

de door de Kerk ‘verklaarde’ heili-

gen. Vooral door hun wijze van leven 

worden zij gesteld als een voorbeeld 

voor allen. Samen vormen zij de on-

telbare menigte in de Hemel. Johan-

nes verwoordt het in zijn Apocalyps 

“daarna zag ik een grote menigte die 

niemand tellen kan, uit alle rassen 

en talen.” Ze zijn de bemiddelaars 

voor de biddende Kerk hier op aarde. 

Ze zijn de voorsprekers bij de Heer 

voor allen die willen leven zoals Je-

zus. (lees: Hebr.12, 2-3 ).  

Priester Philippe Vindevogel 
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Allerzielen 

Wat is de oorsprong van Allerzie-

len? Op Allerzielen, 2 november, 

bidden wij in de Katholieke Kerk 

voor onze overledenen, allen die ons 

doorheen de dood zijn voor gegaan. 

Reeds omstree ks 998 stelde een ze-

kere abt Odilo van de abdij van 

Cluny (Frankrijk ) een gedenkdag in 

voor de overleden Ordebroeders. In 

de 11de eeuw werd het een feestdag 

bij afkondiging door Paus Johannes 

XIX. Alle gelovige zielen werden her-

dacht vanaf die periode.  

Betekenis van dit feest?  Vooral 

zien we heel wat drukte op onze 

kerkhoven en begraafplaatsen op Al-

lerzielen. We brengen bloemen naar 

het graf of bij de gedenkplaatsen van 

onze afgestorvenen. De graven krij-

gen een extra poetsbeurt. Hopelijk 

liggen die er tijdens het ganse jaar 

netjes en vol eerbied opgesmukt!? 

We bidden immers voor onze over-

ledenen, zoveel méér dan een ge-

woon herdenken. Ook dat kende 

men reeds in het prille begin van het 

christelijke geloof. Dit gebruikt 

stamt uit de overtuiging dat mensen 

bij hun dood nog sporen kunnen 

dragen van zondigheid. Ze bevinden 

zich in wat we heten: ‘het vagevuur’. 

Ze ‘wachten’ er op hun loutering om 

voor God te kunnen verschijnen en 

toegang krijgen tot het beloofde eeu-

wige leven in de hemel. Onze gebe-

den (voor-beden) en bemiddeling 

zijn hierin van groot belang. Ze kun-

nen immers bijdragen tot de leni-

ging van schulden van de overlede-

nen. Ze worden verlicht. Vandaar 

dat mensen ook heilige Missen laten 

opdragen voor hun overledenen. 

Onze gebeden op die dag. Op van-

daag is dat niet anders. Ons gebed 

voor de doden is en blijft heel zinvol. 

We worden eraan herinnerd dat we 



5 

 

beseffen dat niet allen die ons voor 

gingen in ‘geur van heiligheid’ zijn 

heengegaan. Hun ‘spirituele’ tocht 

naar het eeuwige leven is nog niet 

‘vol’. Ze rekenen op ons gebed, wij 

levenden. Onze hulp blijft belang-

rijk. Het kan bijdragen tot hun zicht 

op het Goddelijke Licht. Tevens her-

innert die dag ons aan het feit dat wij 

allen een tocht maken. Ons leven is 

een doortocht en via de dood, de 

‘overtocht’ als het ware, brengt ons 

naar onze uiteindelijke bestemming: 

deel hebben aan Gods Koninkrijk.  

Ook raakt het ons op die dag 

vooral dat we beperkt zijn in ons 

mens-zijn. We zijn dan ook sterk 

verbonden met hen die door diepe 

rouw getekend zijn. In de eucharis-

tie of gebedsdienst(en) op die dag 

weten wij ons nabij met al onze dier-

bare overledenen. We vieren het uit-

zicht op het eeuwige leven, de verrij-

zenis, ons Pasen en de uiteindelijke 

overwinning van het leven op de 

dood. Hierin volgen we Jezus die 

doorheen lijden en dood de derde 

dag, met Pasen’ verrezen is.  

Priester Philippe Vindevogel 
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Getuigenis: Van moslim naar priester (7) 

Pater Mamadou Adrien Sawadogo is een  jonge Missionaris van Afrika 

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

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

6 van zijn bekeringsverhaal.  

In de eerste drie hoofdstuk-

ken heb ik u de weg be-

schreven die mij naar een 

christelijk, priesterlijk en 

missionair leven leidde, 

evenals de moeilijkheden en 

vreugden die ik gaandeweg 

beleefde. In dit vierde 

hoofdstuk wil ik met u delen 

wat mijn geloof in Jezus op 

die weg gesterkt heeft en 

hoe het mijn hart geopend heeft voor dit leven als christen, priester en mis-

sionaris. Ik zal hier dus spreken over de innerlijke weg die ik heb afgelegd, 

op zoek naar een steeds diepere kennis van Jezus: een zoektocht om hem 

persoonlijk te leren kennen op een wijze die de getuigenis van de Kerk nog 

overstijgt. 

Mijn geestelijke erfenis had mij voorbestemd voor een leven in diepe 

Godsverbondenheid. Die relatie met God veranderde echter op bijzondere en 

overrompelende wijze na mijn ontmoeting met die stralend wit geklede ge-

stalte, die zich aan mij als Jezus geopenbaard heeft. Volgens mijn traditionele 

religieuze opvoeding bestond Jezus niet. Die Jezus die ik ging ontdekken door 

de catecheselessen en het overwegen van het Evangelie was een volkomen 

Godslastering volgens mijn islamitische opvoeding. Die Jezus is het 
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Mensgeworden Woord van de 

Levende God, in wie “de godheid 

in heel haar volheid lijfelijk aan-

wezig” is (Kol 2,9), zoals de H. 

Paulus in zijn brief aan de Kolos-

senzen verwoordde. Kon de Al-

machtige God zich zo vernede-

ren? Kon Hij een menselijk we-

zen, zoals ikzelf, zozeer met zich-

zelf verenigen dat hij me kon la-

ten delen in zijn godheid? Zonder enige twijfel was een dergelijke openbaring 

onaanvaardbaar en ondenkbaar voor een moslimhart, zoals het mijne. On-

danks dat gerechtvaardigd inwendig verzet, bloeide mijn hart op door mijn 

openheid voor en mijn vertrouwen in die Jezus, die ik had ontmoet en wiens 

aanwezigheid ik niet kon ontkennen. Jezus ontvangen, was voor mij geen 

probleem: ik had Hem reeds ontmoet en werd vervuld door zijn aanwezig-

heid. De Jezus van het Evangelie, die Mensgeworden God, die echter weigerde 

mijn hart, versteend door mijn islamitische opvoeding, te aanvaarden. Die-

gene die ik ontmoet had, was dat werkelijk diegene uit het Evangelie? Door 

intiem gebed, meditatie met of zonder het Evangelie, en vele, zowel geeste-

lijke als concrete ervaringen, leerde ik dat de Jezus uit het Evangelie werkelijk 

bestond. Bovendien verstond ik dat ik niet zozeer moest leren begrijpen 

waarom die openbaring echt kon zijn, maar me er veeleer voor moest open-

stellen om met die wetenschap te leren leven. Zo begon ik de lange weg die 

me leidde naar wat ik graag ‘volkomen zekerheid’ noem, de zekerheid dat die 

Jezus die ik ontmoet heb, de Jezus van het Evangelie is en dat de evangelische 

getuigenis over Jezus een ongehoorde schat voor de hele mensheid is. Ik stel 

voor enkel van mijn geestelijke en pastorale ervaringen mee te delen, die 

mijn christelijk geloof verwortelden in de rots: Jezus Christus. 

Eerst en vooral mijn gebedservaring. Het gebed is voor mij bovenal een 

tijd voor persoonlijk contact met Jezus Christus, de Levende. Door mijn vele 
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vragen over het Evangelie en de 

Leer van de Kerk, had ik de ge-

woonte aangenomen mijn ant-

woorden te gaan zoeken aan de 

voeten van Jezus, in de intimiteit 

van het gebed. In de stilte door-

zocht ik dus aandachtig die teksten 

en vaak ervoer ik die reële aanwe-

zigheid, die mij de Schrift ver-

klaarde. Zo opende mijn geest zich 

stap voor stap voor de Schrift, zonder dat iemand anders mij daarbij hielp. Ik 

had de gewoonte aangenomen vele films over Jezus van Nazareth te bekijken 

en daarin met veel aandacht het leven van Jezus te observeren. Die zeer in-

tieme momenten tussen de Heer en mijzelf voedden mijn persoonlijke relatie 

met Jezus, die ik ontmoet had en stap voor stap leerde kennen in het Evan-

gelie. Door die persoonlijke relatie ontdekte ik een Jezus die mij heel nabij 

stond, die werkelijk aanwezig was in mijn leven, die naar me luisterde, me 

raad gaf, me leidde én door mij werkte. Ik herinner me vele anekdotes die dit 

duidelijk maken. Bijvoorbeeld een ervaring in het regionale ziekenhuis van 

Banfora toen ik met mijn nicht Félicité naar de tandarts ging, wiens praktijk 

vlakbij de spoedafdeling lag. Ik hou er niet van anderen te zien lijden en was 

dus steeds aangetrokken tot die spoeddienst, als een verliefde man naar zijn 

geliefde. Tezelfdertijd bracht men daar een stervend kindje binnen. Terwijl 

ik voor de ingangsdeur stond, hoorde ik een dokter zeggen: “we kunnen niets 

meer doen”. Het kindje stond op het punt de laatste ade m uit te blazen. Een 

innerlijke stem zei me toen: “Leg hem de hand op en hij zal genezen.” Ik 

echter, met mijn cartesiaanse geest16, was allerminst geneigd om de clown 

te gaan spelen op zo’n dramatisch moment. Tot driemaal toe echter hoorde 

ik die boodschap en ik begreep dat het mijn Heer was die sprak. Toch had ik 

angst naar het kindje te gaan, daarom bad ik: “Omdat Gij het kindje wil ge-

nezen, bid ik dat mijn zwakheid het U niet verhinderen zou. Aanvaard mijn 

blik, gericht op dat kindje, als de uwe. Genees hem door uw blik.” Onmiddel-

lijk na dit gebed zag ik dat het kindje zich naar mij draaide, me recht in de 
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ogen keek en terug vreedzaam begon te ademen, alsof het plotsklaps bevrijd 

was van een last die op hem woog. Beschaamd omdat ook de dokters en de 

ouders van het kind me verbaasd aanstaarden, liep ik snel naar mijn nichtje, 

die net buitenkwam uit de tandartspraktijk. Snel haastte ik mij, samen met 

haar, naar huis. De twijfel of het stervende kindje effectief nog leefde, bleef 

echter aan mij knagen. Ik trok dan maar snel andere kleren aan en ging terug 

naar het ziekenhuis. Toen ik aan de verpleegster van wacht nieuws vroeg 

over het kindje, vertelde ze mij dat het kind hen allen verbaasd had. Het was 

plotseling genezen, tegen alle verwachtingen in en zonder enige medische 

ingreep: “Zomaar!”, zei de verpleegster. Vanbinnen fluisterde ik mijn Inner-

lijke Gast een kleine “dank u, Lieve Heer” toe. 

Een andere anekdote beleefde ik toen ik op doorreis in Kitwe (Zambia) 

kwam. Gewoonlijk nam ik na de Ochtendmis van de gemeenschap nog even 

de lezingen van de dag door en mediteerde ze aandachtig. Die dag had ik ’s 

ochtends echter geen tijd gehad, dus herlas ik de lezingen van de dag ’s 

avonds nog eens. Tijdens de meditatie, toen ik mijn geest opengesteld had 

voor een dieper begrip van de lezingen, nodigde mijn Innerlijke Gast me uit 

om nog een wandeling te gaan maken in de arme buurt van de stad. Hoewel 

het al laat begon te worden, gehoorzaamde ik Hem. Ik wist echter niet wat ik 

aan mijn oversten moest zeggen. Aangezien ik nog in vorming was, waren de 

regels van het gemeenschapsleven heilig en moest ik me eraan houden. Ik 

vertelde het dus aan mijn oversten, die opmerkten dat het weldra tijd was 

voor het gebed en de maaltijd. Ik antwoordde dat ik niet lang weg zou zijn. 

Zonder al teveel te weten waarheen ik ging, vertrok ik. In de verte zag ik 

een huisje dat half ingestort was. Het trok me aan en ik liep ernaartoe. Daar 

aangekomen, zag ik een hoogbejaarde vrouw, die beefde over haar hele li-

chaam. Toen ik haar groette, fluisterde ze al zuchtend: “Ga maar op dat 

krukje zitten.” Ik ging zitten met een hart dat overliep van droefenis, want ik 

hou er niet van mensen te zien lijden. Wat moest ik nu doen? Moest ik haar 

naar het ziekenhuis brengen? Daar had ik de middelen niet toe. Moest ik haar 

meenemen naar de gemeenschap? Ik durfde er zelfs niet aan denken. Ik stak 
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mijn hand dan maar eens in mijn broekzak en vond daar nog geld ter waarde 

van twee dollar – al wat ik bezat. Dat gaf ik aan de vrouw en zei: “Moedertje, 

ik weet dat dat je niet veel zal helpen, maar het is al wat ik heb.” Ze nam het 

geld aan en hield het vastgeklemd in haar hand. Ik stond op om te vertrekken, 

bedroefd dat ik haar zomaar achterliet, toen mijn Innerlijke Gast me zei: “Bid 

voor haar! Het zijn jouw gebeden die ze nodig heeft.” Mijn al te cartesiaanse 

geest liet me echter boos denken: 

“Neen, ze heeft een medische be-

handeling nodig!” Mijn Innerlijke 

Gast volhardde echter en ik dacht 

met nog meer woede: “En toch 

zeg ik je dat ze een medische be-

handeling nodig heeft. Als ze niet 

verzorgd wordt, is ze morgen 

dood!” Daarna bleef mijn Inner-

lijke Gast stil. Net toen ik het 

huisje wou verlaten, zei hij me 

echter zacht: “Bid voor haar. Het zijn jouw gebeden die ze nodig heeft.” Ik 

antwoordde: “Wie heeft U gezegd dat zei christen is?” Die derde maal reali-

seerde ik mij dat het mijn Innerlijke Gast was, die tot mij sprak. Ik stopte 

bruusk en vroeg aan de vrouw: “Moedertje, stoort het je als ik voor je bid?” 

Zij nam het geld dat ik haar net gegeven had en gooide het naar mij terug, 

terwijl ze zei: “Maar ja! Dat is het wat ik nodig heb!” Die woorden doorboord-

den mijn hart en heel mijn wezen. Ik liep naar haar, knielde voor haar neer, 

nam haar hand in het mijne en bad: “Heer, Gij hebt mij naar haar geleid. Ik 

vraag U niet dat ze zou genezen, maar dat zou geschieden wat Gij voor haar 

voorzien hebt.” Dan vervulde mijn hart zich met vreugde en zei ik haar: 

“Moedertje, ga rusten.” 

De volgende ochtend, tijdens de Mis van de gemeenschap, klopte er ie-

mand aan de deur. De priester ging kijken en kwam terug om me te zeggen 

dat er buiten een hele groep vrouwen stond, die me absoluut wouden zien. 

Terwijl ik het portaal opende, zag ik die vrouw voor mij staan: in blakende 
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gezondheid. Zij had een lege mand meegenomen, zette die neer en wierp zich 

op de grond: een gebruikelijke uiting van dankbaarheid bij het Bemba-volk 

in Zambia. Ik riep echter uit: “Neen! Doe dat niet! Niet voor mij, maar voor 

Hem!”, en ik wees met mijn vinger naar boven. Zij stond op en zei me: “Ja, 

mijn jongen, maar ook voor jou, want door jou heeft Hij kunnen voltrekken 

wat Hij voor mij voorzien had.” Ik knikte instemmend en de hele groep vrou-

wen herhaalde hun dankritueel. Dan vertrokken ze om groenten te gaan ko-

pen, die ze opnieuw verkochten om een zeker inkomen te verkrijgen. Ik ging 

terug naar mijn gemeenschap, maar deelde het voorval niet mee. Als jonge 

Afrikaan in opleiding bij Europeanen, was het wijzer om te vermijden dat 

men zou denken dat ik leed aan hallucinaties. 

Na de H. Mis trok ik mij echter terug in de kapel om de Heer in alle rust 

te bedanken voor wat Hij die vrouw geschonken had. Tijdens die stille medi-

tatie sprak die Innerlijke Gast me opnieuw toe, een woord dat tot op vandaag 

de leidraad is voor mijn naastenliefde als christen, priester en missionaris: 

“Wel Adrien, dacht je dat je Mij in goedheid kon overtreffen?” Wat kon ik 

daarop antwoorden? Ik kon slechts vreugdevol en erkentelijk glimlachen, wat 

ik dan ook deed. 

Wie de Schrift leest, en dan vooral het Evangelie, zal in die getuigenis over 

het leven van Jezus, de man van Nazareth, de getuigenis van de Apostelen 

herkennen, die dezelfde is als wat de Kerk tot de dag van vandaag getuigt. 

Mijn verhaal voegt geen nieuwe elementen toe aan die getuigenis: het toont 

enkel hoe diegene, die beloofde dat Hij wie in Hem geloofde nooit alleen zou 

laten, ook effectief steeds aanwezig is en ingrijpt. Zo begreep ik als vanzelf, 

uitstijgend boven de Leer van de Kerk, wat het betekent christen te zijn: die 

enorme Liefde van God in mij te ontvangen. Die Liefde, die zich aan ons toont 

door die ongehoorde openbaring van de volmaakte eenheid tussen het eeu-

wige en het begrensde, waarvan Jezus zelf boodschapper en voorbeeld is. Het 

is Jezus Christus zelf die zich gewaardigd heeft om mij tot dit geloof te leiden. 

Want, zoals Paul Tillich zei in zijn Dogmatische studies (1925): er is “geen 

universele geldigheid [van geloofswaarheden] zonder een levendige relatie 
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[met Jezus]”17. Ik aanvaard dus de absoluutheid van het christendom op een 

existentieel niveau. Met 

andere woorden: door 

mijn relatie met de chris-

telijke openbaring, erken 

ik de geldigheid van haar 

universele karakter, het-

welk vele vermeende 

christenen nog moeten 

ontdekken. Dat is mijn 

weg: niets of niemand an-

ders dan deze relationele 

ervaring met de christe-

lijke openbaring had mij, 

overtuigde moslim, kun-

nen overtuigen. Diegenen 

die me steeds weer vragen 

of ik, door mijn  getuige-

nis, de hele wereld christe-

lijk wil laten worden, ant-

woord ik daarom immer: 

als wat mij overkomen is, 

u niet op een of andere 

wijze overkomt, is het be-

ter vast te houden aan wat 

u hebt, anders zou u noch 

christen zijn, noch wat u 

nu bent. Maar hoe zie ik dan mijn roeping tot een missionair leven? Dat is 

telkens opnieuw de tweede vraag die men mij stelt.  

Wordt vervolgd. 

P. Mamadou Adrien SAWADOGO M. Afr.  
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Uit het leven van de H. Pastoor van Ars 
 

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

toor 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.  

De laatste uurtjes 

Zo dachten bijna allen erover, maar niemand wist er het fijne van. Ook 

Pierre Oriol wist niet te vertellen, waarmee de pastoor zich op zijn armoedige 

kamer bezighield. Hoe vermoeid hij ook was, hij bad eerst de metten en lau-

den voor de volgende dag, en las dan enige bladzijden uit het leven van de 

heiligen: dat was zijn lievelingslectuur. Wat een heldhaftigheid vroeg het niet 

ondanks zware vermoeidheid die lezing iedere avond tot het einde toe af te 

maken! ‘Dikwijls’ verhaalt frater Athanase, ‘was hij zo vermoeid, als hij naar 

de pastorie terugkeerde, dat hij de grootste moeite had de trap op te komen. 

Ik heb hem tegen de muur zien vallen. Hij spotte dan nog met zijn zwakheid 

en zei dikwijls, zinspelend op een woord dat in ongunstige zin tegen hem was 
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uitgespeeld: “Vooruit maar weer! De ouwe tovenaar heeft zijn zaakjes van-

daag weer goed voor elkaar gekregen”.’ 

Men meende dat hij niet meer dan drie uur op bed doorbracht. ‘Maar wan-

neer sliep hij echt?’ vroeg een brave inwoner van Ars. Men zag hem altijd 

wakker! ‘Men kon zijn venster bijna altijd verlicht zien’, zei een ander. Dat 

kwam doordat tijdens zijn zware geselingen en daarna, eenmaal op bed - 

wanneer de slaap niet wilde komen en de duivel hem niet al te erg kwelde - 

hij zijn kaars toch maar aanliet om de heilige voorstellingen te beschouwen, 

die aan een van zijn muren hingen. ‘Als ik niet slaap’, zei hij eens, ‘dan kijk 

ik altijd met veel genoegen naar mijn schilderijen’. En als hij wakker werd, 

ging zijn eerste blik weer die richting uit.  

Waarover hij met geen woord sprak, dat was zijn lijden van elke nacht, de 

overspanning van zijn zenuwen tengevolge van het overstelpend vele werk 

overdag, ‘de koorts die hem op zijn bed deed woelen, de hoestbuien die hem 

noodzaakten meermaals in hetzelfde uur op te staan’, aldus de gravin Des 

Garets. Maar ondanks dat, als het uur daar was dat hij naar de kerk zou gaan, 

kwam hij van zijn harde strozak af en ging hij weer met zijn priesterlijke 

arbeid beginnen, waarmee hij de avond ervoor gestopt was.  

Uiterlijke drukte, innerlijke rust 

Een van de wonderen van dit zo volledig aan anderen opgeofferde leven 

was wel het feit dat het zich bewoog onder de niet ophoudende drukte van 

de pelgrims en tegelijkertijd in een diepe ingekeerdheid. ‘Men viel de pastoor 

op alle mogelijke manieren lastig, maar niets scheen zijn inwendig leven in 

de war te brengen’. Men zou kunnen zeggen dat voor hem altijd maar één 

zaak bestond, namelijk die van het huidige ogenblik.  

Het gebed was voor zijn ziel dé grote troost en de gewone toevlucht. Het 

was als een geurige ochtenddauw... Want: hoe meer men bidt, des te meer 

wil men bidden. Tijdens het gebed bemerkt men niet dat er nog zoiets als 

‘tijd’ bestaat. Heel zijn leven was één voortdurend gebed... En als hij dan zijn 

hele leven lang zozeer verlangd heeft naar de eenzaamheid, dan was dat om 
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zich vollediger aan het gebed en de beschouwing van het goddelijke te kun-

nen wijden. Helaas had hij zelfs de tijd niet om, zoals zijn confraters, aan de 

jaarlijkse retraite deel te nemen. De laatste keer dat hij dacht daarmee zijn 

zieleleven te kunnen opfrissen - dat was in 1835 - stuurde Mgr. Devie hem 

naar zijn parochie terug, nog vóór de eerste oefening: ‘U hebt geen retraite 

nodig’, had de prelaat hem gezegd, ‘en daar hebben de zondaars U nodig’. En 

de goede pastoor was teruggegaan zonder ook maar iets op te werpen.  

Soms echter hoorde men hem zuchten bij de herinnering aan ver verleden 

tijd, toen hij nog leefde in de eenzaamheid van de velden! ‘O! Wat was ik toen 

gelukkig! Toen had ik niet zo'n overspannen hoofd als nu; toen kon ik op mijn 

gemak tot God bidden...’ En hij voegde er glimlachend bij: ‘Ik geloof dat het 

mijn roeping was geweest heel mijn leven lang herder te blijven’. Eenmaal 

pastoor geworden – herder van zielen – had hij althans de eerste jaren zijn 

heilige passie voor het gebed kunnen bevredigen. In die tijd was hij zeker al 

gekomen tot een hoge graad van wat men noemt het gebed van eenvoud: 

zonder al die rederingen en affecties, overpeinzingen en voornemens. Altijd 

was hij in gebed en hij volgde geen andere methode dan die van pater Chaf-

fangeon: ‘Ik onderhoud me met de goede God en de goede God onderhoudt 

zich met mij’.  

Toen de toeloop van pelgrims hem niet meer toeliet lange gebeden te ver-

richten, koos de pastoor gewoonlijk 's morgens één punt van overweging uit, 

waarmee hij al zijn daden van de dag in verband bracht. ‘Eens’, aldus abbé 

Dufour, ‘vroeg ik hem raad over de manier van bidden. “Ik heb de tijd niet 

meer om regelmatig te kunnen bidden”, antwoordde hij, “maar vanaf het be-

gin van de dag tracht ik mij innig met Onze Lieve Heer te verenigen en doe 

vervolgens alles met de gedachte aan die goddelijke band”.’  

Langzamerhand begonnen de jaren en nog meer het heldhaftig gedragen, 

vele vermoeiende werk zwaar op zijn schouders te drukken en zijn gezicht te 

verrimpelen, maar zijn hart bleef jeugdig. Dat hart kende schijnbaar maar 

één jaargetijde: dat van een vernieuwing zonder eind. Heeft de pastoor dat 

zelf niet in een mooie, poëtische zin gezegd: ‘In een ziel, met God verenigd, 
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is het altijd lente’. Haast zichtbaar leefde hij altijd in Gods tegenwoordigheid. 

‘God is zo één met Zijn heiligen’ – zei hij eens – ‘dat het wel lijkt, alsof Hij 

meer hun wil doet dan Zijn eigen Wil’. Toen men opmerkte dat de H. Philo-

mena hem niets weigerde en hem scheen te gehoorzamen, had hij een mooi 

wederwoord: ‘Is dat nu zo verwonderlijk, want God zelf gehoorzaamt mij tij-

dens de heilige Mis!’ 

Men moet niet menen dat in zijn uren van heilige blijheid Abbé Vianney 

iets verloor van zijn aantrekkelijke eenvoud. Ook dan ‘geen gekunstelde hou-

dingen, geen oh  en geen ah, geen zuchten, geen stemverheffing of overdre-

ven gebaren’ (aldus Marthe Miard in het heiligverklaringproces), maar een 

onvertaalbare, bovenaardse glimlach, onvergetelijk voor hen die dat ooit op 

zijn gezicht hadden gezien.   

Verlangen naar eenzaamheid – zware ziekte en ‘vlucht’ in 1843 

Als men de pastoor van Ars zag, glimlachend en omringd door een me-

nigte pelgrims, dan zou niemand - buiten zijn intieme kennissen - gezegd 

hebben, dat hij ‘onophoudelijk vervolgd werd door het verlangen naar de 

eenzaamheid’, aldus zijn biechtvader, abbé Beau. Vreemd lijkt dan ook op het 

eerste gezicht deze opmerking van Catherine Lassagne: ‘Hij is altijd in zijn 

parochie gebleven gedurende 41 jaar, altijd tegen zijn zin’. ‘Sinds mijn elfde 

jaar,’ vertrouwde hij zelf in 1843 aan de Graaf des Garets toe, ‘vraag ik God 

in de eenzaamheid te mogen leven en mijn verlangens zijn nooit verhoord.’  

Dit verlangen was hem in zijn jeugd ingegeven door zijn smaak voor het 

gebed: zo jong al had hij bemerkt, dat het stilzwijgen en de ingekeerdheid de 

opgang van de ziel naar God begunstigen. Toen hij pastoor geworden was, 

kwam daar nog een motief bij. Onwetend en ongeschikt, als hij zichzelf 

achtte, had hij niet de hemel beproefd door de zielzorg op zich te nemen? 

‘Ach’, verzuchtte hij, ‘het is niet de moeite, die mij bezwaart, het is de reken-

schap die ik zal moeten afleggen, die mij bang maakt!’ En werkelijk, dit voor-

uitzicht schrok hem af, tot aan zijn laatste levensjaren toe.  
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Die drang nu naar een teruggetrokken leven, ‘naar een klein hoekje, waar 

hij zijn arm leven kon bewenen’, kwelde hem reeds sinds de eerste jaren van 

zijn pastoraat. Catherine Lassagne herinnerde zich hem erover te hebben ho-

ren spreken ‘nauwelijks twee jaar na zijn aankomst in de parochie’.  

Wij zagen, hoe in 1827 Abbé Vianney persoonlijk stappen deed bij zijn bis-

schop om overplaatsing te verkrijgen. Ongetwijfeld werd hij toen gekweld 

door de laster, die over hem werd verspreid. Maar in de grond van de zaak 

spoorde een andere gedachte hem aan. Hij hoopte dat hij ook erover bij mon-

seigneur zou kunnen spreken: dan zou hij hem uitleggen, welk geheim hem 

kwelde. De bisschop bood hem de parochie Fareins aan. Hij aarzelde; aan zijn 

wens was daarmee niet voldaan en ontmoedigd bleef hij in zijn parochie. 

Misschien zou hij - wie weet? - 

door daar te blijven een gemakke-

lijker kans krijgen om zijn vertrek 

naar de Trappisten of de Kar-

tuizers te verkrijgen.  

Herhaaldelijk gevraagd, 

steeds geweigerd verzoek om 

ontslag als pastoor 

Toen in 1830 de menigte hem al 

belegerde, waren zijn gevoelens 

dezelfde gebleven, maar zijn ver-

langen naar de eenzaamheid was 

nog groter geworden. Zijn buur-

man uit Chaleins, pastoor Mer-

mod, kwam hem raad vragen over de volmaaktheid. ‘Men moet niet altijd - 

tot het eind van zijn leven - pastoor blijven’, zei Abbé Vianney hem, ‘men 

moet zich enige tijd voorbehouden, om zich op zijn dood voor te bereiden’. 

Vijfentwintig jaar later ontving kanunnik Camelet, overste van de missiona-

rissen van Point-d’Ain, eenzelfde vertrouwelijke mededeling: ‘Ik zou liever 

niet als pastoor sterven, omdat ik geen enkele heilige ken, die op die post is 
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gestorven. Ik zou twee jaar voor mijzelf willen hebben om mijn arm leven te 

bewenen. Dan, zo dunkt mij, zou ik de goede God echt beminnen!’  

Van deze wensen en verzuchtingen drong de echo dikwijls tot de bisschop 

van Belley door, maar mgr. Devie hield zich doof. De hardnekkigheid echter, 

waarmede Abbé Vianney volhield zijn ‘exeat’ (ontslag) aan te vragen, toont 

aan dat hij de hoop nooit volledig verloor dat zijn aanhoudend verzoek eens 

verhoord zou worden. Deze verwachting was hem een behoefte geworden. 

Het gebeurde zelden dat hij bij het behandelen van andere zaken bij zijn bis-

schop niet op de ‘grote kwestie’ zinspeelde. En merkwaardig is wel de pas-

sage uit de brief, die hij in 1851 schreef, toen Mgr. Devie zelf eraan dacht zijn 

ontslag te nemen: 

‘Monseigneur, nu U zo gelukkig bent niet meer te moeten werken dan voor 

het heil van uw eigen ziel, vraag ik U de gunst mij hetzelfde geluk te willen 

bezorgen...  Als U vertrekt, zonder mij dit te hebben toegestaan, zou ik ster-

ven van verdriet...  Uw goed hart, Monseigneur, zal mij de overlast vergeven, 

die ik U heb bezorgd. Ik heb een groot vertrouwen, dat U mij de gunst zult 

schenken, die ik U vraag. U weet, dat ik slechts een arme onwetende ben. Zo 

denkt iedereen erover.’  En hij tekende nederig: ‘Jean-Marie Vianney, arme 

pastoor van Ars’. Maar ook deze brief had geen succes.  

Enige jaren later zal Mgr. Chalandon, bisschop geworden van Belley, dit 

dringend verzoek ontvangen:  ‘Monseigneur, met de dag word ik zwakker. Ik 

moet een groot gedeelte van de nacht op een stoel doorbrengen, ofwel ik moet 

drie- of viermaal per uur mijn bed uit gaan. In mijn biechtstoel krijg ik dui-

zelingen, ofwel ben ik twee tot drie minuten bewusteloos. Daarom wilde ik 

Ars voor altijd verlaten.’ En ditmaal was de brief ondertekend met: ‘Vianney, 

arme, ongelukkige priester’.  

Mondeling werd bij elk bezoek van de bisschop dit verzoek herhaald. De 

dagen, die aan zulk een bezoek voorafgingen, verdubbelde hij zijn verstervin-

gen; hij bad, weende, zuchtte en vastte, alvorens zijn aanvraag te formuleren. 

Als dan de prelaat eenmaal gekomen was, voelde hij de verwachting in zich 

opkomen, die al zo dikwijls bedrogen was uitgekomen. Eens zag de heer Oriol 
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hem de sacristie binnengaan, gelukkig, stralend. ‘Monseigneur zal komen,’ 

fluisterde hij hem in het oor: ‘Monseigneur gaat komen! En ik zal hem vragen 

- U weet wel wat...’ 

Monseigneur kwam inderdaad. Ja, zelfs bezocht hij zijn heilige vriend 

nogal dikwijls - maar Abbé Vianney bleef Pastoor van Ars, want èn Mgr. Devie 

èn Mgr. Chalandon verzetten zich altijd energiek tegen zijn ontslag. Mgr. De 

Langalerie, bisschop van Belley sinds 1857, moest meer dan eens soortgelijke 

verzoeken ontvangen. Inderdaad, het is verwonderlijk dat de heilige pastoor 

deze begoocheling nooit heeft kunnen opgeven. In de laatste maand van zijn 

leven spreekt hij er nog over zijn ontslag te nemen. Dit zegt ook Mgr. De 

Langalerie in de uitvaartrede, die hij op de begrafenis van Abbé Vianney 

hield. 

‘Nauwelijks veertien dagen geleden vroeg hij mij nog: “Ach, monseigneur, 

ik zou U enige tijd willen vragen om de zonden van mijn leven te bewenen” 

– “Maar mijn goede pastoor”, antwoordde ik hem, “de tranen van de zon-

daars die God tot U zendt, zijn wèl zoveel waard als de uwe! Spreek mij toch 

niet zo hierover, ik zou U niet meer komen bezoeken!” Maar al mijn woorden 

van meeleven en bemoediging schenen hem niet te kunnen overtuigen.’  

Een subtiele bekoring 

Een zo hevig verlangen naar de eenzaamheid zou ons niet kunnen ver-

wonderen bij een man als Abbé Vianney, die het liefst zijn hele leven voor het 

tabernakel geknield zou hebben doorgebracht. Maar als men de zaak goed 

beschouwt, dan verborg zich onder een wettige schijn een subtiele bekoring, 

die de heilige dan ook tenslotte gewaarwerd. Aldus hebben verschillende - en 

niet de minste - van zijn intieme kennissen getuigd.  

‘De pastoor van Ars’, verklaarde abbé Monnin, ‘moest zelf bekennen, dat 

dit verlangen ongeregeld was en dat de duivel ervan gebruik maakte hem te 

bekoren. Hij deed verstervingen, trachtte zich te beheersen, maar heel zijn 

leven lang moest hij tegen diezelfde aandrang vechten...’ 
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Het getuigenis van de burgemeester van Ars, monsieur Des Garets, is nog 

exacter en nadrukkelijker. ‘Ik heb altijd geweten dat Abbé Vianney zich 

gaarne in de eenzaamheid had willen terugtrekken. In die gedachte nu on-

derscheid ik drie motivaties: 1. de verantwoordelijkheid van een parochie te 

willen ontgaan; 2. om zich het middel te verschaffen te bewenen dat, wat hij 

noemde “zijn arm leven”; 3. om te ontsnappen aan zijn overstelpende bezig-

heden en zich de tijd te verschaffen naar zijn wens zich aan gebed en over-

weging te kunnen wijden. Aldus de motieven die de goede Pastoor zelf toegaf. 

Maar naar mijn overtuiging stak er bovendien in dat verlangen een werke-

lijke bekoring van de duivel, die hij, hoe verlicht ook in de wegen van God, 

zich niet bewust was. Inderdaad, de duivel kende al het goede dat Abbé Vian-

ney in het kader van de pelgrimstochten naar Ars tot stand bracht en het nog 

grotere goed dat in de toekomst eruit zou voortvloeien; hij had er dus alle 

belang bij om onder redelijke motieven de dienaar Gods ervan af te leiden.’ 

Monsieur Vianney, zo verklaarde frater Athanasie, een van degenen die 

het meest vertrouwd waren met onze heilige, had zeer veel inwendige smart. 

Hij werd heel bijzonder gefolterd door verlangen naar eenzaamheid. Hij 

sprak er dikwijls over. Dat was voor hem een bekoring die hem obsedeerde, 

overdag maar nog meer ´s nachts. Hij bekende mij: ´Als ik niet kan slapen, 

dan gaat mijn geest op reis: ik ben bij de Trappisten, in de Chartreuse (bij de 

Kartuizers); ik zoek een hoekje om mijn arm leven te bewenen en boete te 

doen voor mijn zonden’. Zo zegt Catherine Lassagne dat ze hem heeft horen 

zeggen; ‘De goede God geeft me bijna alles wat ik Hem vraag, behalve wan-

neer ik voor mezelf bid’. - ‘Dat komt doordat u de goede God vraagt u uit Ars 

te mogen terugtrekken, terwijl de goede God dat niet wil’. Hij gaf daar geen 

antwoord op.  

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, Torho
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Uit de Navolging 

van Christus 

Boek 3 - Hoofdstuk 30: Dat wij 
Gods hulp moeten afsmeken en op de 
terugkeer van zijn genade vertrouwen  
 

Christus. - Zoon! Ik ben de Heer, die 

sterkte geeft in de dag der bekoring 

(1). Kom tot mij als het u niet wel-

gaat. Wat allermeest de hemelse 

troost belet, is, dat gij u te laat tot 

het gebed begeeft. Want alvorens 

Mij met aandrang te bidden, zoekt 

gij elders troost, en uw vermaak in 

uitwendige dingen. En daarbij komt 

het dat alles weinig baat, totdat gij 

bekent dat Ik de Redder ben van wie 

op Mij hopen (2), en dat er buiten 

Mij geen krachtige hoop is, geen 

nuttige raad, geen duurzaam 

geneesmiddel. Maar nu gij weder 

adem schept na de storm, herneem 

uw moed in het licht van mijn barm-

hartigheden : want Ik ben nabij, zegt 

de Heer, om alles te herstellen, niet 

alleen volkomen, maar overvloedig 

en bovenmate. Is er voor Mij wel iets 

moeilijk om te doen? (3) Of zal Ik ge-

lijk zijn aan iemand die gelooft en 

niet volbrengt? (4) Waar is uw ge-

loof? Sta vast en volhard. Wees lank-

moedig en manhaftig : de troost zal 

u op tijd toekomen. Wacht op Mij, 

wacht, Ik zal komen en u genezen. 

Een beproeving is het die u kwelt; 

een ijdele vrees, die u verschrikt. 

Waartoe dient al die bezorgdheid 

voor de onzekere toekomst? Niet 

dan om uw droefheid te vermeer-

deren. Iedere dag heeft aan zijn 

eigen leed genoeg (5). Het is zeer 

ijdel en dwaas, bedroefd te zijn of 

verblijd over de toekomstige dingen, 

die misschien nooit zullen gebeuren. 

Het is toch menselijk door zulke in-

beeldingen ontsteld te worden, en 

een teken van kleinmoedigheid, als 

men zo licht bewogen en verleid 

wordt door het inblazen van de vij-

and. 

Want het is hem onverschillig, of 

hij iemand met ware of met valse 
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voorstellingen verleidt en bedriegt; 

of hij iemand overwint door liefde 

voor het aanwezige of door vrees 

voor het toekomstige. Wees dan niet 

ontsteld of bevreesd van hart (6). 

Gelooft in Mij, en heb vertrouwen in 

mijn barmhartigheid. Als gij meent 

dat gij van Mij verwijderd zijt, dan 

ben ik dikwijls het dichtst nabij. Als 

gij meent dat bijna alles verloren is, 

dan is het dikwijls de tijd om veel te 

verdienen. Het is niet al verloren, 

omdat een zaak verkeerd uitvalt. Gij 

moet niet oordelen volgens de in-

druk, die gij tegenwoordig gevoelt, 

of gij moogt de zwarigheid, van 

waar die ook moge komen, zo diep 

in het hart niet ontvangen, of er u 

aan overgeven, alsof er geen hoop 

ware van daaruit te geraken. Wil 

niet denken, dat gij geheel verlaten 

zijt, als is het, dat Ik u voor een tijd 

enige kwelling toezend of u de ver-

troosting onttrek ; want zo gaat men 

tot het Rijk der Hemelen. En het is 

voor u en voor al mijn dienaren on-

getwijfeld voordeliger, door tegen-

spoed geoefend te worden, dan alles 

naar uw begeerte te hebben. Ik ken 

de verborgen gedachten, en Ik weet, 

dat het voor uw zaligheid zeer dien-

stig is, dat gij somtijds in dorheid en 

zonder vertroosting gelaten wordt, 

opdat gij u niet zoudt verheffen in de 

vooruitgang, en uzelf zoeken te be-

hagen in wat gij niet zijt. Hetgeen Ik 

gegeven heb, mag Ik ontnemen, en 

ook weergeven als het Mij belieft. 

Als Ik iets geeft, dan blijft het mijne 

; als ik het afneem, neem Ik het uwe 

niet ; want alle goede en volmaakte 

gift komt van Mij (7). Indien Ik u 

enige zwarigheid of tegenspoed 

overzend, weest niet gestoord of laat 

de moed niet zinken. Ik kan in een 

stond u verlichten en alle zwarigheid 

in blijdschap verkeren. En wanneer 

Ik alzo met u handel, blijf Ik recht-

vaardig en waard hoog geprezen te 

worden.  

Indien gij wijs zijt, en naar waar-

heid oordeelt, zo zult gij in tegen-

spoed niet kleinmoedig zijn, maar 

eerder zult gij u verblijden en Mij 

bedanken. Ja, dit alleen zoudt gij 

voor ware blijdschap moeten reke-

nen, dat Ik u niet spare : maar door 

het lijden beproeve (8). Eertijds heb 

Ik tot mijn discipelen gezegd: Gelijk 

de Vader Mij bemind heeft, zo bemin 

Ik u (9). En deze discipelen heb Ik 

waarlijk niet gezonden tot tijdelijke 

vreugde, maar tot strijden en lijden; 

niet tot ereambten, maar tot ver-

smadelijkheden; niet tot ledigheid, 
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maar tot arbeid; niet om te rusten, 

maar om vele vruchten te vergade-

ren in lijdzaamheid.  

Zoon! Wil deze woorden altijd ge-

denken.  

Schriftverwijzingen: Nahum. 1:7 (2) 

ps. 16:7 (3) Jer. 32:27 (4) Num. 23:19 

(5) Matth. 6:34 (6) Joann. 17:27 (7) 

Jac. 1:17 (8) Job 6:10 (9) Joann. 15:12  

 

Oefening  

Ik ben, zegt God door een Profeet, Ik 

ben de Heer, die aan de zielen 

sterkte geef op de dag der verdruk-

king, en hen uit het gevaar verlos, 

die op Mij betrouwen, en hen uit het 

gevaar verlos, die op Mij betrouwen. 

Hoe geschikt zijn niet deze woorden 

om een ziel in bekoring en in tegen-

spoed te vertroosten, te ondersteu-

nen en te versterken, mits dat zij ge-

trouw en standvastig blijve in alles 

wat God van haar eist! Dit heet in de 

H.Schrift de Heer verbeiden en lank-

moedig afwachten. Gelooft in Mij, 

zegt de Zaligmaker, en dat uw hart 

zich niet ontstelle noch bevreesd zij. 

Dus moet men in de gelegenheden 

van inwendige of uitwendige kwel-

lingen, ten eerste, met betrouwen 

tot God zijn toevlucht nemen ; ten 

tweede, zich aan zijn heilige wil on-

derwerpen ; ten derde, niets van zijn 

oefeningen achterlaten ; ten vierde, 

zichzelf overwinnen, zich beteuge-

len en zich in alles verzaken, om ge-

heel met God voort te gaan ; ten 

vijfde, zijn geluk en verdienste stel-

len in kwelling, onrust en de vernie-

tiging van zijn leven te lijden om de 

Majesteit Gods te verheerlijken ; ten 

zesde, tevreden zijn met een hart te 

dragen, dat gekruisigd en lijdend, 

dat met smarten en bitterheid over-

laden is, zoals het Hart van Jezus op 

het kruis.  

 

Gebed  

Ik zal niet alles verloren achten, 

Heer, wanneer ik het gevoel en de 

smaak van uw tegenwoordigheid 

verloren zou hebben, maar zal inte-

gendeel alles voor gewonnen aan-

zien, wanneer mijn ziel met bitter-

heid overladen en als met verdriet 

overgoten, aan uw wil onderworpen 

zal zijn, niet dan in U zal bestaan, en 

met de Profeet zal zeggen: ik stel in 

U al mijn sterkte, omdat mijn ziel in 

uw handen is, en dat uw barmhar-

tigheid mijn hart ondersteunt en op-

wekt om voordeel te doen met het 

gevoel van mijn ellenden. O mijn 
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God! Geef mij niet aan de ongere-

geldheid van mijn driften over ; 

wees door uw genade daarover 

meester, en behoud mij nimmer in 

het bezit van uw Hart. Amen.  

Naar: Kempis A. Thomas, Navolging van 

Christus; Uitgeverij JEANNE D’ARC, Brugge, 

België, 2018 

 

De Rozenkrans 
 

Paus Benedictus XVI 

”Dierbare jongeren, ik nodig u er-

toe uit om dit traditionele Maria-

gebed in ere te houden, het zal u hel-

pen om de belangrijkste momenten 

te begrijpen van het heil dat Christus 

heeft gebracht. En ik zet u, zieken, 

ertoe aan om u vertrouwvol tot de 

Maagd Maria te wenden met dit 

vrome gebed, en Haar al uw zorgen 

toe te vertrouwen. En voor de jong-

gehuwden wens ik dat zij het Rozen-

kransgebed samen bidden met het 

hele gezin en het tot een moment 

van spirituele groei maken samen 

met Maria.” 


