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Voorwoord 
In dit nummer lezen we het vervolg van het leven van de H. Veronica Giuliani, 

die grote Italiaanse mystica die bij ons sterk onderbelicht is gebleven. Door haar 

levensbeschrijving in het Nederlands te vertalen, hopen we dat ze hier na verloop 

van tijd een grotere bekendheid mag genieten. 

Verder vertelt Monseigneur Athanasius Schneider, die bekend staat om zijn 

verdediging van de orthodoxie in de Kerk, nogmaals over waarom we het Covid-

vaccin best vermijden.  

Tevens lezen we over de H. Pastoor van Ars en zijn verhouding tot de ver-

schijning van Onze Lieve Vrouw in La Salette.  

En tot slot een bezinning over de onthechting aan deze wereld en het verlan-

gen naar de Wederkomst van Jezus Christus. 

Veel leesplezier. 
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Het leven van de Heilige Veronica Giuliani  
 

De H. Veronica Giuliani (1660-1727) heeft tij-

dens haar leven in het klooster op bevel van 

haar biechtvader vanaf 1693 tot aan haar 

dood haar dagboek bijgehouden, dat zo’n 

22.000 bladzijden telde en in de eeuwen na 

haar dood in 11 delen werd uitgegeven. Het 

leven van de H. Veronica Giuliani werd neer-

geschreven door abt Filippo Maria Salvatori, 

en gepubliceerd in Rome in 1839. Het werd 

samengesteld uit drie eerdere levensbe-

schrijvingen van de heilige, en het proces 

van haar heiligverklaring. De tekst werd ver-

volgens vertaald en in het Engels gepubli-

ceerd in drie boekdelen in Londen in 1874, in 

een serie over heiligen. Wij zullen nu de ver-

taling in het Nederlands bieden, dat later in boekvorm zal worden uit-

gegeven. Hieronder het vervolg van hoofdstuk 4 van boekdeel I over de 

eerste 15 jaar van haar leven. Veel leesplezier!  

HOOFDSTUK IV: HAAR VADER VERHUIST MET URSULA EN HAAR ZUS-

TERS NAAR PIACENZA, WAAR ZIJ OP DE LEEFTIJD VAN TIEN JAAR HAAR 

EERSTE COMMUNIE DOET - WANNEER ZE TWAALF JAAR IS BEGINT ZE 

HET MENTAAL GEBED TE BEOEFENEN. (Vervolg) 

Haar gesprekken met God werden tegelijk frequenter. Op een dag hoorde 

ze een stem van de afbeelding van onze Goddelijke Verlosser deze woorden 

uitspreken: “Ten oorlog, ten oorlog!” Ursula, die toen slechts tien jaar oud 

was, concludeerde in al haar eenvoud dat ze hierbij letterlijk uitgenodigd was 

om wapens op te nemen, want in die tijd vormden de oorlogen in de 
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omgeving het belangrijkste gespreksonderwerp in Piacenza. Ze vroeg toen 

aan één van haar neven die toen in het huis verbleven, om haar de kunst van 

het schermen te leren. Maar toen ze de oefening begon, verscheen het Kind 

Jezus aan haar en berispte haar voor het zo verkeerd interpreteren van Zijn 

woorden; omdat er geen andere oorlog werd bedoeld dan deze die reizigers 

doorheen dit leven moeten voeren met de duivel, de wereld en het vlees.  

Het goede meisje werd bleek toen ze dit verwijt hoorde, en werd vastbe-

raden om van dan af aan op haar hoede te zijn voor deze vijanden; noch 

schrok ze er ooit voor terug om moedig naar de strijd te marcheren, vanwaar 

ze gewoon was met de overwinning terug te keren; haar dodelijke vijanden 

veelal met een dodelijk gevecht overwon, zoals we hierna zullen zien. 

Zodra ze hoorde dat gebed en meditatie de beste wapens waren om de 

toevlucht tot te nemen in zo’n gevecht, was ze vol spanning om zichzelf ermee 

te behelpen. We leren hoe ze de laatste van deze praktijken (meditatie) begon 

en welke vruchten ze ervan plukte, in een document dat ze schreef onder 

gehoorzaamheid aan haar geestelijke leiders: “Wanneer ik ongeveer twaalf 

jaar oud was, herinner ik mij dat ik mij vaak wilde toeleggen op het mentaal 

gebed, maar ik was niet bekend met de juiste methode. Ik sprak hierover met 

mijn biechtvader, maar hij kende goed de ondeugendheid van mijn karakter, 

en meende dat zo’n devote oefening enkel geschikt was voor goede mensen 

die door en door gegrond waren in de deugd. In mij zag hij niets dan onstand-

vastigheid en wispelturigheid.  

Het is waar dat ik wat aandacht had besteed aan het opkleden van mijn 

kleine altaren, en terwijl ik dat deed had ik een soort devotie gevoeld. Toen 

ik klaar was met ze in te richten, viel ik gewoonlijk op mijn knieën en bleef 

ik in die houding voor een lange tijdspanne, maar hoe ik mij toen bezighield 

bij die gelegenheden, weet ik niet. Ik leek in een soort extase, en ik genoot 

zo’n grote vreugde dat ik niet dacht aan mijn eten of aan gelijk wat. Ik was 

gevuld met een verlangen dat alle schepselen God zouden moeten prijzen en 

verheerlijken. Ik zou dan ernstig mijn zusters smeken om met mij te komen 

bidden en zingen, en wanneer ze dat deden ervoer ik de grootste vertroosting. 
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Toen mijn vader terug thuis kwam, nodigde ik hem ook uit, en overtuigde ik 

hem om ons te vervoegen in onze devotieoefeningen.  

Toen Kerstmis kwam, kon ik mezelf niet inhouden van vreugde, en vaak, 

toen ik mediteerde over het Kindje in de stal van de Kerstscène, leek het dat 

ik Hem zag omgeven met luister; en Hij trok mij tot zich aan in een onbe-

schrijfelijke vereniging. Ik had niet de gewoonte om deze gebeurtenissen aan 

iemand te vertellen, noch heb ik ze aan de verslaggever verteld, wat ik had 

moeten doen maar ik viel terug in mijn kinderlijke wegen. Op de dagen dat 

ik naar de H. Communie ging, vond ik mijn enige vreugde in mijn kleine ora-

torium, en hoewel ik niets had geleerd van de wetenschap van het mentaal 

gebed, was mijn hele geest verslonden in God. Ik leek onze Heer te voelen in 

mijn hart op een ongewone manier, en dus geraakte ik het mediteren ge-

woon. Hoe langer ik ermee bezig was, hoe zoeter ik het vond. Een innerlijk 

licht toonde mij de vluchtige natuur van de aardse dingen, en dit deed mij 

verlangen om alles te verlaten. Ik voelde dat niets goed was dan God alleen. 

Zoveel te meer was mijn intentie om een religieuze te worden, bevestigd. Een 

verlangen om te lijden leek mij in bezit te hebben genomen vanaf mijn kin-

dertijd, evenals in rijpere jaren; maar vreemd genoeg haalde ik hier geen 

voordeel uit, want zodra ik mijn plaats [van gebed en meditatie] had verla-

ten, ging ik zeker iets doen dat anderen mishaagde.” 

 Het is treffend op te merken in haar eigen verslag, de combinatie van 

nederigheid en vindingrijkheid dat ertoe leidde om haar fouten te overdrij-

ven; maar onze aandacht en bewondering des te meer waardig zijn de diverse 

manieren waarop de Almachtige God haar ziel tot zich trok in gradaties; haar 

met gelijke macht en zoetheid scheidde van elk obstakel die de corrupte na-

tuur mocht opwerpen tegen de gewenste vereniging. Het zal interessant zijn 

om nogmaals naar het eigen verslag van de heilige te verwijzen, die een korte 

uiteenzetting bevat van de rest van haar leven in de wereld. 

Wordt vervolgd.  

The Saints and Servants of God - Second Series- The Life of S. Veronica Giuliani, Chapucin nun; 

London, R. Washbourne, 1874 Imprimatuur: Henricus E. Archiep. Westmonast 
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Mgr. Schneider over waarom we het Co-

vid-19-vaccin moeten vermijden 
 

In augustus heeft LifeSiteNews Mgr. 

Athanasius Schneider, die is opgegroeid 

in de Sovjet-Unie, opnieuw geïnterviewd 

omtrent de Covid-19-vaccinatie. Hij zegt 

onder meer dat deze vaccinatie en het ge-

bruik van de QR-code of ‘groene pas’ een 

voorafbeelding kan zijn van het merkte-

ken van het Beest.  

Ik ontmoet nu veel mensen die om ver-

schillende redenen absoluut tegen het vaccin 

zijn, maar die het risico lopen hun baan en 

het levensonderhoud van hun gezin te verlie-

zen als ze het niet nemen. Ze zeggen: het is 

mijn taak van de staat om het voortbestaan 

van mijn gezin te verzekeren, en ik kan niet 

anders dan dit vaccin te krijgen, ook al ben ik er absoluut tegen. Daarbij komt 

nog dat veel medicijnen en andere vaccins die iedereen in Frankrijk heeft ge-

kregen hier al last van hebben. Wat zou je ze vertellen? 

Voor andere vaccins en medicijnen die verontreinigd zijn met abortus, 

moeten we het bewijs hebben: de farmaceutische bedrijven moeten het be-

wijs leveren dat dit medicijn besmet of getest is. Wat betreft de momenteel 

beroemde anti-COVID-vaccins zoals Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson 

& Johnson, [en] Sputnik, heeft de farmaceutische industrie dit erkend. Voor 

andere medicijnen hebben we nog geen publieke erkenning, dus we kunnen 



7 

 

ze gebruiken omdat we geen bewijzen hebben. Maar dat zouden we bij elk 

medicijn moeten vragen. Vanaf het moment dat ik van het farmaceutisch be-

drijf het bewijs ontvang dat een geneesmiddel met abortus is besmet, ben ik 

verplicht het niet te gebruiken en een ander geneesmiddel te gebruiken. We 

moeten goede bedrijven en artsen kiezen die ons een alternatief medicijn 

kunnen geven dat niet besmet is met abortus, of op zijn minst een natuurlijk 

medicijn dat God ons heeft gegeven – en misschien zal dit meer voor ons 

betekenen. 

Het tweede punt is moeilijker: mensen betrekken die weten dat ze hun 

baan zullen verliezen, vooral ouders die voor hun gezin moeten zorgen. Dit 

is natuurlijk een heel moeilijke vraag. Maar ze moeten in ieder geval al het 

mogelijke doen om een dergelijk vaccin te vermijden. Ze kunnen gewetens-

bezwaren maken; misschien kunnen ze zelfs een document krijgen van hun 

arts die zal zeggen dat deze persoon om een medische reden geen vaccinatie 

kan krijgen – omdat er bijvoorbeeld een allergie is. In zo’n geval moeten ze 

alle mogelijke middelen proberen te vinden om dit te vermijden, of zelfs van 

baan veranderen, zelfs als ze daardoor armer worden. Ze moeten dit kiezen 

en niet een vaccin vanwege deze nauwe steun van de foetale industrie – niet 

van de aborteurs maar van de foetale industrie. 

Ik denk dat God deze mensen zal belonen met veel spirituele gaven als ze 

ervoor kiezen om een armer leven te leiden in plaats van samen te werken 

met de foetale industrie. Ze zullen zeker niet van honger omkomen, God zal 

het nooit toestaan! Dit was onze ervaring in communistische tijden. Mijn ou-

ders werkten bijvoorbeeld niet samen met de Communistische Partij; daarom 

mochten mijn ouders geen beroep uitoefenen, dit mocht niet. Het waren dus 

eenvoudige arbeiders, ze hadden een laag salaris en we leefden heel eenvou-

dig. Maar God heeft ons niet in de steek gelaten; we waren gelukkig in ons 

geloof en dit gaf ons rijkdom voor ons hele leven – zelfs toen de anderen die 

de voorwaarden van de Communistische Partij hadden aanvaard, betere le-

vensomstandigheden hadden dan wij, en dan andere mensen, Christenen bij-

voorbeeld. En dus denk ik dat we opnieuw de prioriteit moeten geven aan het 

eeuwige leven dat we de afgelopen decennia zo grotendeels zijn vergeten. 
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Zelfs in de Kerk, zelfs de goede katholieken, werden we overvallen door een 

soort materialisme omdat we zo erg gehecht waren aan het materiële leven 

en het voorrang gaven boven het eeuwige en het spirituele. 

Dus dit is een principe: ik zou zeggen van werk veranderen, en zelfs als ik 

een eenvoudig klusje moet doen, zoals de straten schoonmaken, heb ik nog 

steeds wat middelen om mijn gezin te onderhouden, maar op een armere 

manier. Dit is een gewetensbeslissing, denk ik, maar God zal deze mensen 

natuurlijk belonen, en het zal een teken van protest zijn en een getuigenis dat 

we niet samenwerken met de vreselijke foetale industrie. 

Wat is uw reactie op degenen die zeggen dat dergelijke maatregelen, bij-

voorbeeld de sanitaire pas en wijdverbreide vaccinatie, absoluut essentieel zijn 

zodat we allemaal samen de openbare vrijheden kunnen terugkrijgen, en dat 

het weigeren ervan egoïsme tonen is? We horen dit veel: mensen die het vaccin 

niet willen, worden egoïsten genoemd. 

Nee, dit is geen egoïsme. Als je het vaccin krijgt, zul je alleen schijnbare 

vrijheid vinden omdat deze zogenaamde sanitaire pas je in een slaaf veran-

dert, want met deze pas zal je lichaam toebehoren aan de staat en op de een 

of andere manier niet langer aan jou met deze codes enzovoort, en zo verlies 

je je vrijheid. Hoe kun je het egoïsme noemen als niet bewezen is dat het 

vaccin beschermt tegen besmetting van het virus? Het is niet bewezen dat 

wanneer u het vaccin heeft gekregen, u geen COVID kunt ontwikkelen of 

overdragen. We behouden meer vrijheid als we die niet krijgen. 

Is deze QR-code een poging om het merkteken van het Beest op te leggen 

waarover de Apocalyps spreekt, of een soort voorafbeelding ervan, voor zover 

de niet-gevaccineerde het slachtoffer dreigt te worden van een soort opslui-

ting, wat het voor velen zal maken onmogelijk om de kost te verdienen of om 

te studeren? 

We kunnen zeggen dat dit misschien al een soort voorafbeelding is van 

het Merkteken van het Beest. Misschien zou ik zelf niet direct zeggen dat dit 

al het merkteken van het Beest is. Ik heb nog niet alle elementen om dit te 
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zeggen, maar we kunnen in ieder geval zeggen dat het een soort voorafbeel-

ding is omdat de Apocalyps zegt dat je niet kunt kopen of verkopen als je het 

merkteken niet in je hand hebt, op je lichaam. Het is heel dichtbij wanneer 

mensen die niet met het vaccin in hun lichaam zijn gemerkt – dit is een merk-

teken – bepaalde winkels of supermarkten niet kunnen betreden: ze kunnen 

er niet binnen, ze kunnen er niet kopen of verkopen, en dit wordt letterlijk al 

uitgevoerd. 

Ik denk dat we voorbereid moeten zijn om uitgesloten te worden. Mis-

schien kunnen er alternatieve systemen worden opgezet: wie bijvoorbeeld 

tegen vaccinatie is, kan misschien een nieuwe ruilketen maken, de particu-

liere ruil van producten op een kleinere manier, met kleine winkeltjes die 

niet aan de pas zijn onderworpen, of in de open lucht , of particuliere ruilke-

tens van producten. Ik denk dat het mogelijk is om dit vast te stellen. In 

Frankrijk zijn er grote protesten tegen gedwongen vaccinatie: ik denk dat 

deze protesten kunnen leiden tot nieuwe wederzijdse systemen voor het ko-

pen en verkopen van producten die mensen nodig hebben omdat er zoveel 

mensen bij betrokken zijn. Hopelijk kunnen op andere plaatsen en in andere 

landen dergelijke systemen voor de verkoop van producten worden gecre-

eerd. 

We moeten alternatieven vinden; het is erg belangrijk, zelfs voor het ko-

pen en verkopen van producten. Wanneer we worden uitgesloten van het 

openbaar vervoer, zoals treinen, bussen, enzovoort, kunnen we een systeem 

creëren om met privéauto’s te reizen. We moeten nu al alle praktische moge-

lijkheden zoeken om deze nieuwe gedwongen dictatuur over ons lichaam en 

onze vrijheid te vermijden. Als we dit niet doen, zal er een totalitarisme zijn 

dat compleet zal zijn, en dit zal het einde zijn van elke menselijke samenle-

ving. 

Ik doe zelfs een beroep op ongelovigen, alle mensen van goede wil: begin 

alsjeblieft al met het plannen van alternatieve systemen, in transport, in het 

kopen en verkopen van producten, misschien ook om te studeren, door par-

ticuliere studiecentra te hebben. Die moeten we in ieder geval theoretisch 
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ontwikkelen en dan praktisch, met al die goede mensen die demonstreren: 

hoe te overleven. We moeten een wereldalliantie sluiten van protest en alter-

natieven; als we dat niet doen, hebben we een compleet totalitair systeem. 

En dit moeten we vermijden. 

Kan de QR-code die wordt gebruikt om de vaccinstatus te bewijzen, op 

zichzelf al worden beschouwd als een vorm van het merkteken van het Beest? 

Ja. Deze code bevat al uw persoonlijke informatie over uw gezondheid die 

al onder controle is van de staat. Deze code is, zoals ik het begrijp, gekoppeld 

aan het vaccin. De vaccinatie bevat op zijn minst enkele “voetsporen” van 

abortus, ook al zijn ze ver verwijderd van de gruwelijke moord op kinderen 

die op zich al een satanische daad is. Het gebruik van hun lichaam, van hun 

weefsels, is ook in se satanisch omdat het een opstand is tegen God, de Gever 

van het leven. In dit geval hebben de met abortus besmette vaccins enkele 

satanische voetafdrukken, ook al zijn ze ver verwijderd, van het Beest. Dus 

het vaccin, met het bijbehorende codenummer, is een voorafbeelding van het 

teken van het Beest. Ik zeg niet dat dit het directe teken van Beest is, om 

duidelijk te zijn, maar het zou al gedeeltelijk een voorafbeelding van dit teken 

kunnen zijn en daarom moeten we dit ook vermijden. Deze code is op de een 

of andere manier immoreel omdat, ik herhaal, de regering volledig bezit van 

je lichaam neemt. 

Is het volgens u in theorie toegestaan om manieren te vinden om de wet te 

omzeilen om aan de hardheid ervan te ontsnappen, bijvoorbeeld door middel 

van een vals certificaat? Ik zou mensen niet aanmoedigen om dit te doen van-

wege de hoge boetes die ermee gemoeid zijn. 

Het de facto verplichte vaccin is machtsmisbruik van de kant van de over-

heid; dat is op zich immoreel. Hiermee herhaal ik dat de overheid de eigenaar 

wordt van je lichaam en je privacy, en dat is in strijd met de grondrechten. 

God beval de structuur van de samenleving waartoe de overheid niet de 

macht heeft. De intrinsiek slechte wet van gedwongen vaccinatie, die op de 

een of andere manier verband houdt met of besmet is met abortus en de 
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foetale industrie, is immoreel. Omdat het een gedwongen handeling is, denk 

ik dat je op deze manier zelfs een nepdocument kunt voorleggen. 

Ik zou deze situatie willen vergelijken met de immorele wetten toen som-

mige totalitaire regeringen immorele bevelen uitvaardigden tegen de Joden. 

We weten dat paus Pius XII en de bisschoppen, toen de joden werden ver-

volgd door de Nazi’s, het gebruik 

van valse documenten toestonden 

om de Joden te beschermen. Het 

was toegestaan omdat de wetten 

tegen de Joden intrinsiek immo-

reel waren. 

Het zou een soort zelfverdedi-

ging zijn: je verdedigt je lichaam 

en je privacy tegen een agressor 

die je onderdrukt. Op dezelfde ma-

nier kunt u uw kind of uw gezin 

verdedigen tegen een agressor die 

uw kinderen zou vermoorden of 

tot slaaf zou maken. Als je bijvoor-

beeld een moeder bent en je hebt 

kinderen in huis en er komen 

slechte mensen aan die je kinderen 

willen stelen om ze in slavernij te 

brengen: als ze je vragen of je kinderen er zijn, dan zal je als moeder toch 

zeker zeggen “nee ”, omdat je ze moet beschermen. Zeggen: “Ja, ze zijn hier, 

ik zal de deur openen en je laten zien waar ze zijn” zou gek zijn als je een 

moeder was. Je zegt: “Nee, ze zijn hier niet.” Je zult een onwaarheid zeggen, 

maar omdat het intrinsiek slecht is om je kinderen tot slaaf te maken. Als er 

geen andere manieren zijn, is het het laatste middel tot zelfbescherming te-

gen de agressie van de staat. 
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Wat is uw spirituele advies voor katholieken die zich zorgen maken? Ik zie 

velen die nu erg bang zijn voor de situatie die zich voordoet. Wat zou je ze 

vertellen om te doen? 

Ten eerste zou ik ze het woord van onze Heer Jezus Christus in het evan-

gelie willen geven. Hij zegt: Vrees niet degenen die je lichaam doden, maar 

vrees degenen die je ziel zullen nemen of je ziel zullen beschadigen. We moe-

ten niet bang zijn voor de regering; we moeten prioriteit geven aan onze ziel, 

aan ons geestelijk leven, aan het leven van gebed met de sacramenten, en zo 

moeten we elke dag diep geworteld zijn in ons gebed. We moeten geworteld 

zijn in ons geloof, in onze overtuiging dat ons leven uiteindelijk in de handen 

van God is en niet in de handen van de regering, zelfs niet in een dictatuur, 

zelfs in een totalitair systeem! Ons leven ligt uiteindelijk in de handen van 

God, die onze hemelse Vader is. Hij is onze Vader, zelfs wanneer we, in be-

paalde perioden, in nood verkeren en vervolgd en vernederd worden, zoals 

bij deze gedwongen vaccinatie. Dit is een relatief korte tijd, dus we moeten 

ruimer en verder kijken, omdat God dit uiteindelijk alleen toelaat voor het 

welzijn van onze ziel. De Heilige Paulus zegt dat alles zal bijdragen aan het 

grotere voordeel van degenen die God liefhebben, alle dingen zullen bijdra-

gen aan het welzijn van een groter goed voor degenen die van God houden. 

Als we geworteld zijn in ons geloof, in het vertrouwen van de Voorzienigheid 

van onze Hemelse Vader, wetende dat ons leven in Zijn handen is, zou dit ons 

vertrouwen moeten geven. 

We kennen de huidige sanitaire COVID-dictatuur, dit totalitarisme is kort, 

het is relatief kort, het is geen eeuwigheid! De geschiedenis heeft altijd aan-

getoond dat dictaturen niet zo lang hebben geduurd, en God zal zelfs aan deze 

nieuwe “sanitaire dictators” laten zien dat hun macht beperkt is. We moeten 

geloven dat God zal ingrijpen in de geschiedenis. We moeten ons ook diep 

concentreren op het feit dat dit misschien een oproep van God aan ons is om 

dieper in ons gebedsleven te gaan. We moeten ons sacramentele leven ver-

diepen met meer regelmatige biecht, regelmatigere communie en gebeden. 

Misschien moeten we ons meer verenigen met al degenen die tegen deze dic-

tatuur zijn, om een ketting te maken. Misschien zijn deze moeilijke tijden een 
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gelegenheid om God te belijden, om Hem trouw te zijn. Maar God is zo goed 

dat Hij altijd de nodige genaden geeft, en Hij beloont ons in moeilijke tijden 

en geeft ons Zijn troost. Dit is mijn raad en mijn advies. 

Het lijkt ons dat er een wil is om het menselijk lichaam over te nemen, een 

transhumanistisch plan dat wordt opgezet en zelfs wordt uitgevoerd. Is het 

denkbaar dat God zou toestaan dat de mensheid – voor de meeste mensen on-

willig – zou vallen in iets dat zo tegengesteld is aan Zijn wil voor de mensheid? 

Ik denk nee, omdat God Zichzelf Zijn goddelijke scheppingskrachten voor-

behoudt, en er dus geen wezenlijk nieuwe mens zal zijn zoals transhumanis-

ten willen scheppen. Het zal ze niet lukken: God zal het niet toestaan. Hij is 

de Heer; we moeten dit geloven. Ze zullen misschien het een en ander voort-

brengen, maar het zal geen mens zijn, nooit, want God schept de ziel die het 

wezenlijke deel van de mens is. Ik herhaal: ik geloof niet dat God dit zal toe-

staan. Van hem zijn de krachten van de Schepper, en ze zijn aan Hem voor-

behouden. Als ze doorgaan met deze verschrikkelijke dingen die God laste-

ren, komt er het einde der tijden, zoals we lezen in de Apocalyps en het Oor-

deel. En voor ons zei Jezus: Als deze tijd komt, hef dan je hoofd op, want je 

redding is nabij, hef je hoofd op in vertrouwen, je redding is nabij! Nogmaals, 

we moeten deze situatie aangrijpen als een kans om ons geloof en ons gebed 

te verdiepen en om meer geworteld te zijn in de visie van het eeuwige leven, 

om meer bovennatuurlijk gericht te zijn op ons eeuwige leven, omdat we hier 

in de vallei van tranen leven, zoals we zingen in het Salve Regina: hac lacri-

marum valle. Dit is onze situatie, maar er is ook de diepe vreugde dat we een 

Moeder hebben. Ze laat ons nooit in de steek en is altijd dicht bij ons. Dit is 

mijn advies, dat ze ons nooit in de steek zal laten, zij is de voorspeekster 

omnipotens, de omnipotens van voorspraak bij ons. Ze zal voor ons zorgen; 

altijd moeten we onder haar mantel vluchten. Vooral in deze tijden moeten 

we bidden: Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix: we zullen 

onder haar bescherming vluchten. 

Bron: Lifesitenews 
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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. Vorige keer zagen we over zijn vluchtpoging. Nu zal het gaan over 

enkele episoden uit de laatste jaren van zijn leven.   

La Salette 

Dinsdagavond, 24 september 1850, werden door de koetsier van Ars, 

François Pertinand, enkele reizigers afgezet bij het terras van de kerk van 

Ars. Vijf personen stapten uit de diligence: drie mannen, t.w. de heren De 

Brayer, Verrier, en Thibaut; een jong meisje, Angélique Giraud, en een jongen 

van vijftien jaar, Maximin Giraud, broer van Angélique. Behalve Thibaut, die 

een beetje ziek was en met Pertinand meeging naar diens hotel, probeerden 
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deze vreemdelingen direct in het binnenschip van de kerk te komen en zij 

vroegen naar de pastoor.  

Tenger, maar met een gezonde kleur, met grote ogen, mooi en uitdruk-

kingsvol, zo was Maximim Giraud; hij oogde jonger dan hij was. Deze jongen 

was een van de twee zienertjes van La Salette. Vier jaar eerder, 19 september 

1846, hoedde hij op de weiden van de Dauphinese Alpen - samen met Mélanie 

Mathieu, een herderinnetje van veertien jaar - de koeien van een boer, bij wie 

hij de avond daarvoor in dienst was genomen. Tegen drie uur in de middag 

was hun een ‘schone Dame’ verschenen, naar de jonge herdertjes vertelden, 

omringd van een wonderlijk licht. Gezeten op een rots bij het beekje Sézia, 

weende deze Dame, met haar gezicht in de handen. Een zachte stem zei toen 

tot de kinderen zonder vrees naderbij te komen. De Dame van het visioen had 

zich opgericht en begon tot hen te spreken. De toorn van God jegens hen die 

vloeken en de zondag schenden, de dreigende rampen, de noodzaak van ge-

bed en boete – daar had de Dame over gesproken. Tenslotte, na ongeveer een 

half uur, had de ‘schone Dame’ zich opgeheven en was uit het zicht verdwe-

nen in het hemelse blauw. 

Al vier jaar lang hadden mensen – sommige zeer onbescheiden - hun wel 

honderden malen vragen gesteld, maar noch Mélanie Mathieu, noch Maximin 

Giraud had iets veranderd aan hun verhaal over ‘de schone Dame’. Nooit had-

den zij elkaar tegengesproken of in de rede gevallen. Uit beide kinderen 

straalde de goede trouw van eenvoudigen van harte en hun getuigenis over 

de verschijning vond dan ook in hun omgeving weinig twijfelaars. Overigens 

had de bisschop van Grenoble bevolen zeer zorgvuldig hun verhaal te onder-

zoeken. In september 1850 - de tijd van het bezoek van Maximin aan Ars - 

was het herderlijk schrijven van Mgr. De Bruillard over de gebeurtenissen 

van La Salette nog in voorbereiding; pas een jaar later (19 september 1851) 

zou de brief erover verschijnen. Het is goed dit detail in gedachte te houden. 

- Zo had dus in september 1850 nog geen gezaghebbende stem zich officieel 

uitgesproken over de eventuele echtheid van deze verschijning. 

De Pastoor van Ars: voorzichtig positief 
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Toen voorjaar 1847 de sneeuw gedooid was, kwamen er al aanstonds pel-

grims naar La Salette. En sindsdien hadden velen van hen op de terugreis het 

dorp Ars aangedaan. Door hen ook was Abbé Vianney al vrij vroeg op de 

hoogte gebracht van het ‘wonder’ van La Salette. ‘Vanaf het begin’, aldus 

graaf Des Garets, ‘had hij geloofd dat het ging om een verschijning van de 

heilige Maagd Maria - maar toch met een zeker voorbehoud, want in derge-

lijke gevallen hield hij zich altijd aan het oordeel van de bisschoppen. Nu 

stelde zijn eigen bisschop, mgr. Devie, die hij ongetwijfeld over zo’n gewich-

tige gebeurtenis had geraadpleegd, zich liever meer afwachtend op. Zo had 

de Pastoor van Ars ook zijn houding bepaald, in overeenstemming met die 

van zijn bisschop. 

In de praktijk raadde hij personen die naar La Sa lette wilden gaan, de 

tocht erheen wel aan. Hij sprak ook over de ‘verschijning’ in zijn catechis-

musonderricht. Hij zette zijn handtekening op de prentjes ervan en zegende 

de medailles van La Salette. Hij had er zelfs een schilderij van op zijn kamer 

hangen. Hij bezat ook water uit de miraculeuze bron van La Salette en deelde 

ervan uit aan wie erom vroeg. En dit ondanks de tegenwerpingen van zijn 

assistent abbé Raymond. Inderdaad, abbé Raymond geloofde er niet in. Hij 

had de berg te La Salette een keer bestegen, toen Maximin Giraud er ook was. 

Maar de jongen had geweigerd zijn vragen te beantwoorden. Kapelaan Ray-

mond, die een wat wankelmoedig karakter had, was altijd nog een beetje kre-

gel op deze jongen. En dit eenvoudige feit, zo schijnt het, was voldoende om 

hem tegen alles wat La Salette betrof in te nemen. 

Doel van hun komst naar Ars 

Waarom brachten op de avond van de 24e september 1850 de heren De 

Brayer en Verrier de jonge Maximin Giraud naar de Pastoor van Ars? De wijze 

mgr. De Bruillard, bisschop van Grenoble, had pastoor Mélin van Corps (het 

geboortedorp van Maximin) geadviseerd de jongen tot elke prijs binnen de 

grenzen van het bisdom te houden: Nu het onderzoek omtrent het gebeurde 

te La Salette nog niet was afgesloten; bleef de aanwezigheid van de getuigen 

van de ‘verschijning’ noodzakelijk. Ook paste het niet dat men Maximin of 
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Mélanie overal als een curieus object zou presenteren, hoe beroemd ze intus-

sen al waren geworden: ze moesten beiden in de schaduw blijven. Dat hadden 

de heren De Brayer, Verrier en Thibaut echter niet begrepen. Zeer achtens-

waardige mensen als zij waren, maar in deze aangelegenheid weinig voor-

zichtig, hadden zij Maximin uit zijn Alpendorpje meegenomen, ondanks de 

tegenstand van Mélanie Mathieu en het verbod van mgr. De Bruillard. De 

jongen moest over zijn roeping een priester raadplegen, die een heilige was 

en in de harten las; maar in werkelijkheid had de reis nog een geheel ander 

doel. De heer De Brayer en zijn vrienden kwamen naar Ars ‘eerder met poli-

tieke dan met godsdienstige intenties’; over de achtergrond van deze poli-

tieke bedoelingen werd aanvankelijk geen mededeling gedaan. . 

Zij vroegen dus aanstonds naar Abbé Vianney. Deze was in zijn biechtstoel 

aan het biechthoren, en aldus kwam zijn kapelaan, die het minder druk had, 

zich aan de heren voorstellen. De bezoekers noemden hun namen. ‘Nadat ik 

hun aangeboden had’, verhaalt abbé Raymond, ’enige ogenblikken met mij 

mee naar de Providence te gaan, ondervroeg ik hen over het doel van hun 

reis. Zij antwoordden dat Maximin verlangde Abbé Vianney over zijn roeping 

te raadplegen. “Maar”, zei ik hun, “de Pastoor van Corps die hem kent, die 

hem onderwezen heeft, zal hem die raad veel beter kunnen geven”. De heren 

drongen aan en voegden er in tegenwoordigheid van Maximin aan toe dat 

deze jongen nogal lichtzinnig was, dat de pastoor van Corps niet wist wat hij 

met hem aan moest en dat men juist daarom de raad van Abbé Vianney wilde 

inwinnen. “Welnu”, zo antwoordde ik hun, “u zult er morgenochtend gele-

genheid toe krijgen”. Daarna vroeg een van de reizigers mij: “Wat denkt u, 

mijnheer kapelaan, over La Salette?” Ik antwoordde dat ik mij daarover nog 

geen definitief oordeel gevormd had en merkte op, dat in bepaald opzicht 

misschien niet alle voorbehoud en voorzichtigheid in acht werden genomen 

die de Kerk vereiste... “Hoe zou men die kinderen niet geloven”, zo was het 

wederwoord, “zij kunnen toch niet verzonnen hebben wat zij vertellen”.’ 

Over dit onderwerp werden wat harde noten gekraakt. Abbé Raymond 

verdedigde zich met een gebeurtenis die hem eerst enige dagen tevoren ter 

kennis was gekomen. Het was veertig jaar geleden gebeurd. Drie meisjes 
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hadden afgesproken haar familie en de mensen te doen geloven in een ver-

schijning van de heilige Maagd... En zie, eerst op vijftigjarige leeftijd had een 

van de pseudo-zieneressen haar leugen bekend. ‘Je ziet,’ voegde de kapelaan 

Raymond eraan toe - en hij keerde zich nu rechtstreeks tot de kleine 

Maximin: ‘Ik ontvang je, maar dáár heb je geweigerd met me te spreken. 

Maar hier zal je met een heilige te doen krijgen - en heiligen bedriegt men 

niet’. 

Maximin, al vermoeid van de reis en bovendien opgewonden door de ge-

sprekken van al die onbekenden, gaf toen aan abbé Raymond het antwoord, 

dat hij gewoonlijk gaf, wanneer iemand zijn waarheidszin in twijfel scheen 

te trekken: ‘Ha!’ vertelde hij, ‘een jaar later (na het eerste gesprek met abbé 

Raymond) heb ik aan iemand uit Nantes, mevrouw Des Brulais, gezegd dat 

de kapelaan van Ars zei, dat ik een geschiedenis had opgedist en dat ik de 

heilige Maagd niet had gezien. Toen heb ik hem in een boze bui gezegd: “Nou 

ja, geloof dan maar, zoals u dat wil, dat ik lieg en niets gezien heb!” En toen 

ben ik weggegaan.’ 

De gesprekken tussen Abbé Vianney en Maximin 

‘Ik verwittigde natuurlijk’, aldus abbé Raymond, ‘de Pastoor van wat er 

voorgevallen was. Hij bedankte mij zeer welwillend. De volgende morgen te-

gen acht uur had in de sacristie het gesprek onder vier ogen plaats tussen 

Abbé Vianney en Maximin. Hoe verliep dat onderhoud? De Pastoor sprak er 

met geen woord over. Wij, Frater Jérôme en ik, bemerkten alleen de dag 

daarna, dat hij zijn handtekening niet meer onder de afbeeldingen van La 

Salette wilde zetten en er geen medailles meer van wijdde’. 

Vanwaar deze vreemde verandering in zijn houding? Het eenvoudigste is 

Maximin zelf erover te raadplegen. Wat hij ervan heeft verteld, is niet in te-

genspraak met de woorden van minder gezaghebbende getuigen en zijn ver-

haal schijnt volkomen oprecht te zijn.  

Op 27 september 1859 ontmoette die dame uit Nantes, over wie wij het zo 

even hadden, Maximin met hem wederom op de berg van La Salette. Zij vond 
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hem nog hetzelfde als vroeger: openhartig en hartelijk, met eenvoud vertel-

lend over zijn ‘kleine vermaken’ zonder iets te verbloemen of te excuseren. 

Zo vertelde hij mij, waarom zijn lichtzinnigheid hem vorig jaar ertoe gebracht 

had met drie heren mee te gaan naar Ars, die men sindsdien ervan verdacht 

had zijn geheim te misbruiken ten bate van een politieke opinie. Ons onder-

houd verliep aldus: 

- ‘Waarom, mijn jongen, ging je zo met hen mee?’ 

- ‘Ach ja! Om vreemde streken te zien...’ 

- ‘Maar in welk gevaar begaf je jezelf, onvoorzichtige bengel? Waar dacht 

je toch aan?’ 

- ‘Ja! Ik heb toen een dwaasheid begaan, dat is waar...’ 

- ‘Maar wat is er toch gebeurd bij de Pastoor van Ars? Wil je mij er iets 

van vertellen?’ 

- ‘Die drie heren brachten mij naar Ars om, zoals ze zeiden, de pastoor 

over mijn roeping te raadplegen. De pastoor raadde mij aan weer naar mijn 

bisdom terug te gaan. Die heren waren er woedend om. Ze zeiden mij, dat ik 

het verkeerd begrepen had en stuurden mij terug naar abbé Vianney.’ 

Maximin had in het eerste onderhoud, dat buitengewoon kort was, de hei-

lige Pastoor achter het altaar gesproken bij de biechtstoel, waar gewoonlijk 

de geestelijken kwamen. ‘Ditmaal’, zo ging de jongen verder, ‘moest ik naar 

zijn biechtstoel in de sacristie. Men kan de pastoor van Ars niet helemaal goed 

verstaan, omdat hij veel tanden kwijt is.  Hij vroeg mij, of ik de heilige Maagd 

gezien had. Ik antwoordde hem: “Ik weet niet, of het de Heilige Maagd was; 

ik heb iets gezien..., een Dame. Maar als u weet, mijnheer pastoor, dat het de 

heilige Maagd is, dan moet u het aan al die pelgrims zeggen, opdat zij in La 

Salette zouden geloven”. 

- ‘Men verzekert ons, beste jongen, dat je bij de pastoor van Ars je ervan 

beschuldigd hebt leugens te hebben verteld. Is dat waar?’ 
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- ‘Ja, ik heb gezegd, dat ik wel eens gelogen had tegen de pastoor van 

Corps. “Dat moet je herroepen”, zei abbé Vianney. “Welnee, dat kan ik niet 

herroepen, dat is de moeite niet waard”. Hij zei, dat ik het wel moest doen. 

En ik daarop: “Omdat het al zo lang geleden is, kan ik dat niet meer, het is 

verouderd”. 

- ‘Maar wat bedoelde je daarmee? 

- ‘Ik, ik bedoelde daarmee: mijn kleine leugentjes aan de pastoor van 

Corps, als ik hem niet wilde zeggen, waar ik naartoe ging of als ik mijn huis-

werklessen niet wilde leren.’ 

- ‘En zo zie ik dat hij, de pastoor van Ars, begreep dat die leugens waarover 

je met hem sprak, betrekking hadden op de verschijning…’ 

- ‘Ja! Hij heeft dat zo begrepen, tenminste zo heeft men dat in de kranten 

geschreven.’ 

- ‘Maar biechtte je dan niet?’ 

- ‘Nee. Ik was wel in de biechtstoel, maar ik had geen schuldbelijdenis 

gedaan, en ik was niet naar Ars gekomen om te biechten.’ 

‘Het incident van La Salette’ 

Het onderhoud had bijna twintig minuten geduurd. De vijf reizigers ver-

lieten nog dezelfde dag het dorp Ars, zonder opschudding te veroorzaken. 

Naar het schijnt was hun kortstondig verblijf in het dorp door de pelgrims 

niet of nauwelijks opgemerkt. Als daarna abbé Raymond dezelfde terughou-

dendheid in acht genomen had als zijn heilige Pastoor, dan is het best te ge-

loven dat wat men nu noemt ‘het incident van La Salette’ niet bestaan zou 

hebben. 

De ochtend van de 26e september bemerkte abbé Raymond niet alleen, 

dat de Pastoor de medailles van La Salette weigerde te zegenen; maar ook 

zag hij in de sacristie een brief liggen, waarop de Pastoor het adres van Mgr. 
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De Bruillard geschreven had. ‘Wat is dat?’ vroeg kapelaan Raymond met zijn 

‘gebruikelijke bescheidenheid’. 

‘Ik wilde’, antwoordde de heilige, ‘een brief opstellen voor de bisschop van 

Grenoble, die Maximin hem zou overhandigen. De jongeman weigerde ech-

ter’. En met een lichte geraaktheid voegde hij eraan toe: ‘Ik was ontevreden 

over hem en hij over mij’. 

‘Sinds dit ogenblik’, aldus abbé Raymond, ‘was iedere poging om bijzon-

derheden te vernemen over het onderhoud van abbé Vianney met Maximin 

Giraud vergeefse moeite. Ook de komst naar Ars van twee priesters was ver-

geefs, eerst van de pastoor van Voiron en vervolgens van de heer Gerin, pas-

toor van de kathedrale kerk van Grenoble, een zeer achtenswaardige priester, 

die een intieme band had met de Dienaar Gods. Zij waren naar Ars gekomen 

voor enige nadere toelichting. Pas toen vicaris-generaal Rousselet en de pas-

toor van Corps, door de bisschop gestuurd met een briefje van Maximin 

(waarin deze de pastoor machtigde het onderhoud met hem te publiceren) 

stemde hij erin toe iets over ‘het incident van La Salette’ los te laten. 

En alles wat hij toen nog zei, kan samengevat worden in deze woorden, 

geïnspireerd door Maximins dubbelzinnige houding: ‘Indien wat het kind mij 

gezegd heeft, waar is, dan heeft hij de heilige Maagd niet gezien’. Men kent 

het antwoord, dat Maximin aan abbé Raymond gaf: ‘Geloof dan maar dat ik 

lieg en dat ik niets heb gezien’. Zou het vermetel zijn te menen, dat deze 

woorden van Maximin tot abbé Raymond in minder gunstige zin aan Abbé 

Vianney zijn overgebracht? Van de andere kant herinnerde de Pastoor van 

Ars zich dat Maximin, na gesproken te hebben van een ‘schone Dame’ zonder 

bepaald de heilige Maagd te noemen, het woord ‘leugens’ had gebruikt. En 

omdat de Pastoor niet in alle omstandigheden over de gave van intuïtie be-

schikte, dacht hij dat het kind zijn woorden over de verschijning terugtrok. 

En in zijn ziel ontstond daardoor een angstige twijfel... 
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Hij heeft er acht jaren onder geleden en het was een dubbele beproeving,  

want hij twijfelde zelf en de vele pelgrims die daarvan niets hadden mogen 

weten, wisten dat hij twijfelde. De opwinding rondom hem was groot; de 

verhalen werden opgeblazen en overdreven, zoals dat in dergelijke omstan-

digheden bijna altijd gebeurt. De vijanden van La Salette misbruikten de 

naam en het gezag van de Pastoor van Ars. De vrome zielen zelf werden er 

diep door getroffen, toen zij hoorden zeggen dat de verschijning niet had 

plaatsgevonden, omdat een heilige als abbé Vianney er niet in geloofde. Abbé 

Raymond, blakend van ijver, had op zich genomen de religieuzen van Pont-

d’Ain, bij wie hij langs ging, op te dragen een schilderij van La Salette uit hun 

huis weg te doen. En toen de zusters daarover verwonderd waren, legde hij 

uit: ‘De Pastoor van Ars heeft Maximin gezien, en sindsdien gelooft hij niet 

meer in La Salette’. 

Pastoor Vianney ‘was zeer pijnlijk getroffen door de publiciteit die men 

ten gevolge van de indiscretie van abbé Raymond aan deze affaire gaf’ (aldus 

o.m. abbé Toccanier). Ongetwijfeld had hij zoals iedereen recht op zijn eigen 

mening over een recent feit, waaromtrent zich een laaiende strijd afspeelde. 

Van het visioen waarmee twee kinderen beweerden begunstigd te zijn, zou 

de Kerk nooit een geloofspunt maken… Maar de Pastoor van Ars, bij wie zelfs 

bisschoppen advies kwamen vragen, wist maar al te goed wat een morele 

autoriteit, welke invloed hij had in de wereld van de zielen. Als er nu eens 

werkelijk, zoals sommigen beweerden, sprake was van een  misverstand? 

Wat jammer overigens dat men een ongerechtvaardigd wantrouwen ver-

spreidde rond een reëel feit, van belang voor Gods eer! 

‘Ik heb wroeging’, vertrouwde Pastoor Vianney toe aan de vroegere direc-

trices van de Providence. ‘Ik ben bang iets gedaan te hebben tegen de Heilige 

Maagd. Ik zou willen dat Onze Lieve Heer mijn geest zou verlichten op dit 

punt. Ik ga er veel voor bidden. Als de zaak waar is, o ja, dan zal ik erover 

spreken. Als het niet waar is, dan zal het afgelopen zijn!’ 

Zolang de bisschop van Grenoble zich niet in bevestigende zin had uitge-

sproken, wist Pastoor Vianney, als men hem over La Salette ondervroeg, 
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gemakkelijk het antwoord op de vraag te ontwijken door indiscrete personen 

te verzoeken het oordeel van de kerkelijke overheid af te wachten. Toen een-

maal in september 1851 het herderlijk schrijven van mgr. De Bruillard ver-

scheen, voelde de Pastoor van Ars zijn angst nog toenemen. De prelaat van 

wie La Salette afhing en die de plicht had voor de eindbeslissing te zorgen, 

kwam met deze bevestiging: de twee herdertjes hebben zich niet vergist en 

ze bedriegen niet. Pastoor Vianney had zich zonder voorbehoud aan dit oor-

deel willen onderwerpen… Maar helaas, in zijn geheugen bleven bepaalde 

woorden van Maximin zich obstinaat opdringen. Hij ontkende dat niet en zo 

kon hij zijn oorspronkelijk geloof niet terugvinden. 

Nu de bisschop gesproken had, kwam het steeds meer voor, als de Heilige 

in contact kwam met stromen pelgrims, heren en dames van de wereld en 

ook priesters, dat men hem recht op de man af de vraag stelde: ‘Mijnheer 

Pastoor, moet men geloven in La Salette?’ Hij werd erdoor geobsedeerd. Hij 

had er dan ook voor gekozen op een ontwijkende manier te antwoorden, ‘in-

dien tenminste de kwaliteit van de betrokken personen hem niet verplichtte 

om heel zijn mening erover te zeggen. Anders liet hij aan anderen hun geloof, 

maar hij onthulde niets van zijn eigen indrukken’ (aldus abbé Raymond).  

‘Op zekere dag,’ zo vertelt pastoor Dubouis van Fareins, ‘wilde in mijn 

tegenwoordigheid de eerste vicaris van de Saint-Sulpice-kerk te Parijs zijn 

mening weten over La Salette. Pastoor Vianney zei hem alleen dat men veel 

moest houden van de Heilige Maagd. Tot drie keer toe stelde de vicaris van 

de Saint-Sulpice dezelfde vraag; drie keer gaf de Pastoor van Ars hetzelfde 

antwoord’. 

Tenslotte kwam er een eind aan de beproeving. In oktober 1858 - tien 

maanden vóór zijn overlijden - kwam Pastoor Vianney terug op zijn mening 

over La Salette. Ziehier het verhaal van abbé Toccanier, hoe Pastoor Vianney 

hem zelf de geschiedenis vertelde van zijn terugkomen op de affaire. 

 ‘Gedurende ongeveer veertien dagen gevoelde ik een sterke inwendige 

onrust. Ik deed toen een akte van geloof ten opzichte van de verschijning en 

aanstonds keerde de vrede in mijn ziel terug. Ik wenste toen een priester uit 
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Grenoble te zien om met hem te spreken over wat zich in mijn ziel had voor-

gedaan. De volgende morgen kwam er een hooggeplaatst geestelijke uit die 

stad. Hij ging de sacristie binnen en vroeg mij wat men moest denken van La 

Salette. Ik antwoordde hem: “Men kan erin geloven”. ‘Mij ontbrak eens’, zo 

ging de pastoor verder, ‘een noodzakelijke som om een missiefonds aan te 

vullen. Ik bad Onze Lieve Vrouw van La Salette mij dat geld te willen geven 

en ik verkreeg juist het geld dat ik nodig had. Ik heb dit als wonderbaarlijk 

beschouwd’. 

Van toen af stond Abbé Vianney - met nog het nodige voorbehoud, als 

erover gepolemiseerd werd – gunstig tegenover pelgrimstochten naar La Sa-

lette: hij moedigde zijn penitenten aan, als zij verlangden de ‘Heilige Berg’ te 

bestijgen. Hij begon weer medailles te wijden en te verspreiden, die de heilige 

Maagd in tranen voorstelden. Men weet dat hij ervan sprak in zijn catechese. 

In die laatste periode van zijn leven kon hij zich moeilijk verstaanbaar maken 

en waren zijn preken meer hymnen op de liefde tot God en de werkelijke 

tegenwoordigheid in de Eucharistie. Hoe het ook zij - als hij het kon, getuigde 

hij ten gunste van de verschijning van La Salette. 

(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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Onthechting en het verlangen naar de 

Wederkomst van de Heer 
Mijn terugkeer naar een vurig geloof begon in 2011 met een droom over 

de Wederkomst van Jezus. Op dat moment was ik niet voorbereid. Ik was wel 

praktiserend katholiek, maar ik leefde eigenlijk voor mijn verzameling natu-

ralia. Ik ging zeker dagelijks eens naar mijn collectie (die toen op de zolder 

stond) om die te gaan bezichtigen, en mij erin te vergenoegen. Hoeveel keer 

ik mijn collectie gefilmd en gefotografeerd heb: enkel God weet het. Er ging 

geen dag voorbij zonder dat ik wat tijd doorbracht bij mijn collectie. Ik ver-

langde steeds naar nieuwe stukken, maar die lieten na verloop van tijd een 

gevoel van leegte na, waardoor ik steeds ernaar streefde om mijn collectie uit 

te breiden: ik had nooit genoeg, terwijl ik ook steeds voelde dat ik teveel had. 

Een paradox.  

Toen op 8 oktober 2008 de zolder van mijn ouderlijk huis afbrandde, net 

boven mijn slaapkamer, stond ik buiten op de straat toe te kijken. Ik dacht 

toen dat mijn verzameling ook in de vlammen zou zijn opgegaan, en bereidde 

mij daar reeds op voor. Een ramp! Het was het enige waar ik mee bezig was. 

Maar ze was ongedeerd gebleven, enkel wat nat van het bluswater. Toen we, 

nadat de brand geblust was, even naar binnen mochten om wat persoonlijke 

spullen te halen, ging ik naar mijn kamer, waar mijn collectie stond, en deed 
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de twee schedels mee die mij het meest dierbaar waren. “Waar uw hart is, 

daar zal ook uw schat zijn”, zegt Jezus in het Evangelie. Ja, mijn hart was bij 

die schedels, en dat was dus mijn schat. Aan Jezus dacht ik totaal niet! Geen 

enkele keer zelfs die avond. Dat toont hoe mijn relatie met God was op dat 

moment. Ook was ik toen vrij egoïstisch: ik en mijn collectie stond op de eer-

ste plaats, en mijn familie moest steeds maar de reukoverlast verdragen van 

afrottende kadavers, zeker toen ik het water (waarin het kadaver of de kop 

door bacteriële werking afrotte) moest verversen.  

Na die droom over de Wederkomst was ik nog niet meteen onthecht aan 

die collectie. Dat heeft nog ruim een jaar geduurd. Maar het prepareren hield 

op. Het ging dus geleidelijk. Het was slechts God zelf - de Heilige Geest - die 

mij er geheel van kon losmaken. Na Hem te hebben afgesmeekt door middel 

van de Rozenkrans, en dus door de tussenkomst van Maria, werd ik op 1 ja-

nuari 2012 vervuld van de Heilige Geest. Hij heeft mij losgeweekt van mijn 

gehechtheid aan mijn collectie. Ik heb toen gedaan wat de Heer vraagt in het 

Evangelie: “Verkoopt uw bezittingen en geeft het geld aan de armen.” Toen 

ik ze grotendeels weggedaan had, had ik nog een paar bijzondere stukken 

overgehouden, waar ik nog over aarzelde. Maar de Heer vroeg mij om die 

ook weg te doen, wat ik tenslotte ook heb gedaan (door ze in zee te gooien, 

wat voor mij ook symbolisch was). Die verzameling van aardse objecten be-

lemmerde mijn relatie met de Heer. Dat stond tussen Hem en mij, en dat 

moest weg.   

Het ding is: die verzameling had geen enkel nut. Dat was niet ten dienste 

van het Rijk Gods. Die verzameling was er enkel voor mijzelf, en ze was mijn 

afgod, want ze nam in mijn leven de eerste plaats in. Het is niet verkeerd om 

bezittingen te hebben, maar er op die manier aan gehecht zijn is verkeerd. 

Nu heb ik opnieuw een paar fossielen en schelpen als didactisch materiaal, 

om te gebruiken in presentaties betreffende evolutie of schepping, en dus ter 

verdediging van het Woord van God. Maar dat is heel wat anders. Ik ben er 

niet aan gehecht (ik zou ze zo kunnen wegdoen als ik ze niet meer nodig zou 

hebben) en ze staan bovendien in dienst van de verkondiging van het Woord 

Gods. En het blijft dan ook bij die paar didactische stukken.  
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Ik voel dat materieel bezit uiteindelijk een last is. In huis zou ik soms veel 

minder spullen willen zien. Ja, zelfs al die dozen prentjes en boeken zou ik 

liever niet hebben, maar ik heb ze nu eenmaal nodig, om mijn apostolaat te 

doen. Die computer die ik gebruik, hoe vaak heb ik al niet gehad dat ik ver-

lang hem voor altijd uit te schakelen en hem buiten te zwieren. Maar ik heb 

hem nodig, en gebruik hem voor het apostolaat. Het is Gods wil dat we ge-

bruik maken van deze dingen, zeker als het strekt tot Zijn eer en glorie. Na-

tuurlijk heeft men kleren nodig, bestek, servies, meubelen etc. en een dak 

boven het hoofd. En een schilderijtje aan de muur om het huis wat op te vro-

lijken, kan zeker geen kwaad. Maar een overdaad aan echt onnodige spullen 

wordt best vermeden. Daarom heb ik steeds de neiging om spullen die we 

echt niet meer gebruiken en zullen gebruiken op 2dehands te zetten of naar 

de kringwinkel te doen.  

Hoe had Sint Franciscus gelijk, wanneer hij niet toeliet dat zijn broeders 

bezit zouden hebben, behalve dan de pij die ze droegen. Ze zochten het Rijk 

Gods en zijn gerechtigheid, en leefden van Gods voorzienigheid. De armoe 

was hun rijkdom, want in hun armoe waren ze geheel onthecht van de we-

reld, en geheel gehecht aan Christus. God vraagt uiteraard niet van iedereen 

zo’n radicale houding, maar het is een goede leidraad in het navolgen van 

Christus. 

Sinds 2012 ben ik steeds bezig geweest met de eindtijd en de gebeurtenis-

sen daaromtrent, en met het christelijk apostolaat (de verspreiding van de-

votie). Hoe verder we gaan in de tijd, hoe groter mijn verlangen wordt naar 

Zijn Wederkomst, en de vestiging van Zijn Koninkrijk, zoals ook in het Boek 

Openbaring staat geschreven. Als ik dan deze verdorven wereld bekijk, al de 

gruwelen die erop bedreven worden (zoals abortus, euthanasie, ontucht in al 

zijn facetten,…), al het kwaad, al de lauwheid en de geloofsafval en de onaf-

gebroken stroom aan heiligschennissen in de Kerk, de leugens en de verdor-

venheid in de media, enz., dag in, dag uit… Hoe de vrijmetselarij eigenlijk 

quasi alle touwtjes in handen heeft in de wereld vandaag; geïnfiltreerd is in 

alle lagen van de maatschappij én in de Kerk. Het is heden Satans uur, en het 

zal nog erger worden. Maar zijn uur zal voorbijgaan. Hoe verlang ik vurig dat 
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de Heer terugkomt en er een einde aan maakt! Het is vaak één van mijn ver-

zuchtingen.  

De natuur die wij zien is slechts een grijze schaduw van wat het zal zijn 

in het Rijk Gods. En ik zie dat in mijn tuin maar al te goed: hoe moeizaam het 

is om hier iets met manieren te kweken, en hoe snel de parasieten en de 

schimmelziekten verschijnen… Hoe snel onze plantjes of onze gewassen kun-

nen kapotgaan door weersinvloeden. Deze wereld kan op geen enkele manier 

écht voldoening schenken. Ja, er kunnen leuke momenten zijn, maar die zijn 

maar heel tijdelijk. We zingen het in het Salve Regina: we leven in een tra-

nendal. De wereld is vervallen, en vervalt nog meer, door de zonde. Men 

spreekt over “klimaatverandering”, maar het is de schepping die - door Gods 

hand - in opstand komt tegen zo’n zondige mensheid; een zondigheid en de-

monische activiteit niet meer gezien sinds de dagen van Noach. Deze in de 

zonde verdrinkende wereld is naar haar einde aan het gaan. 

De eindtijd en de miserie die ermee zal gepaard gaan, zal de mensen mis-

schien één iets duidelijk maken: de relatieve waarde van materieel bezit. Als 

men honger heeft, of kou, dan zullen al die collectie-items, die chique auto’s 

en die elektronische gadgets niet meer belangrijk zijn. De crisissen zijn nodig 

om de mens los te weken van het materialisme en het vleselijk genot. Dan zal 

de mens (hopelijk) gaan beseffen wat écht belangrijk is in het leven: de ba-

sisbenodigdheden om te overleven (voedsel, onderdak en verwarming), en 

de liefde voor elkaar én voor God. Enkel Jezus kan de leegte in de mens vullen.  

Hoe verlang ik naar Zijn Wederkomst. Hoe verlang ik Hem te bezitten, 

Hem alleen. Want Hij alleen zal ons het ware en eeuwige geluk schenken, Hij 

die ons heeft verlost en vrijgekocht door Zijn Kruisdood, en die zeer gruwe-

lijke dood zelfs voor ieder van ons afzonderlijk zou willen hebben ondergaan, 

om ons te bezitten. God is onze oorsprong, Hij is onze Schepper. En Hij is ons 

einddoel. Wij zijn geschapen opdat Hij ons zou bezitten, en wij Hem, en dat 

voor alle eeuwigheid. En de Eucharistische aanbidding en de H. Communie 

is daar de voorafbeelding van. Al de rest is stof dat voorbij waait.  

Michaël 
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Een aanbevolen katholiek goed doel  

Graag wil ik even Opus Christi Salvatoris Mundi promoten, een missio-

naire organisatie die vooral actief is in Peru en opgericht werd in 1968. Er 

zijn diverse takken in deze organisatie (priesters, leken, religieuzen…) en zij 

zorgen voor de materiële en geestelijke steun aan de allerarmsten in Peru. Ze 

zijn niet zoals vele andere organisaties die enkel materiële steun verlenen, 

maar zij zorgen ook dat de armen en weeskinderen degelijke catechese krij-

gen, toegang hebben tot de Sacramenten, etc.  

Hieronder: een straatarm gezin in Peru (wonend in een lemen hut) dat 

zonet devotiemateriaal heeft ontvangen (prenten van O.L.Vrouw van Fatima 

en de Barmhartige Jezus), catechese, alsook materiële hulp (voedsel en de-

kens). 

Gift kan men overmaken op BE81 2100 2469 3424 op naam van MSPTM 

Beweging Dienaars der Armen, te Brugge. 

Website: http://www.msptm.com  

http://www.msptm.com/

