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Bezonnen keuze
Heb je vijf minuutjes?
Uit het leven gegrepen
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Het kruis heeft
twee kanten

A

In zijn bijdrage gaat pater Fabry dieper in op de
betekenis van het kruis. Aanleiding is het feest
van Kruisverheffing op 14 september – een feest
waaraan we al te vaak achteloos voorbijgaan. De
auteur legt bovendien de link met Onze-LieveVrouw van Smarten, die – niet toevallig – daags
nadien wordt gevierd. Dat het kruis ook kunstenaars inspireert, toont Antoine Rubbens aan. In
zijn artikel haalt hij enkele mooie kunstwerken
voor het voetlicht. Samen overspannen ze meer
dan duizend jaar cultuurgeschiedenis.

fgelopen zomer bezocht ik met een
vriend een oud kerkje in het Rijnland.
We stonden stil bij het sobere Christusbeeld dat achter het altaar hing. ‘Wat is dat toch
met jullie, katholieken’, vroeg mijn reisgenoot
zich luidop af. ‘Die Jezus heeft mensen genezen
en wonderen verricht, niet? En toch komen jullie
altijd weer op de proppen met het vernederendste
moment in zijn leven. Elke keer opnieuw strooi je
zout in de wonde.’
Mijn vriend, die zich niet-gelovig noemt, begreep
niet hoe het kruis is kunnen uitgroeien tot het
universele symbool van het christendom. Zijn
uitspraak deed me denken aan de woorden van
de apostel Paulus, die treffend samenvat hoe
niet-christenen in zijn tijd naar Christus’ kruisdood keken: ‘Voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid’ (1 Kor 1, 23).

Kunstwerken brengen in beeld waar woorden tekortschieten. Toch blijft ook taal ontzettend belangrijk om ons geloof uit te drukken. Dat merkt
u vast wanneer u over zingeving spreekt met uw
kinderen of kleinkinderen. In de nieuwe rubriek
‘Heb je vijf minuutjes?’ helpt Eddie Verbist u
voortaan bij het zoeken naar de juiste woorden.
We wensen u veel inspiratie en nog meer leesplezier!

Zeker waren de laatste uren van Jezus een gruwel.
Zijn vrienden waren het afgetrapt, soldaten hielden de gek met hem en dobbelden om zijn kleren.
Maar zijn marteldood betekende niet het einde.
Er zijn twee kanten aan het kruis. Hij heeft de
dood overwonnen om ons te redden. Met de
woorden van Paulus: ‘Want de boodschap van
het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan,
maar voor hen die gered worden, is het een kracht
Gods’ (1 Kor 1, 24).
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Met reuzenstappen
vooruit
Heilige Louis-Marie Grignion de Montfort
Zijn collegejaren in Rennes
In het vorige nummer van ‘Maria, middelares en koningin’ stonden we stil bij de
kinderjaren van Louis-Marie Grignion. In deze aflevering belanden we in Rennes. In
dat Bretonse stadje volgt hij les in het jezuïetencollege. De jonge Louis-Marie toont zich niet
alleen een ijverige leerling, maar zoekt ook de armen van de stad op.

E

Montfort een toegewijde en begaafde student te
zijn geweest die de opleiding klassieke studies en
filosofie met succes afrondde. De werken die hij
nadien zou publiceren, bewijzen ten overvloede
zijn intellectuele bagage. Montforts persoonlijke
en overtuigende schrijfstijl maakt nog altijd veel
indruk op zijn lezers. Die worden ook getroffen
door zijn solide en nauwgezette redeneertrant.

lf jaar is Louis-Marie Grignion wanneer
hij voor het eerst zijn vertrouwde omgeving moet achterlaten. We schrijven 1684.
Zijn ouders hebben hem ingeschreven aan het
Sint-Thomascollege in Rennes, een grootschalig
onderwijsinstituut dat sinds 1604 wordt geleid
door jezuïetenpaters. Het indrukwekkende gebouwencomplex, in het hartje van de stad, telt
op dat moment ruim 2000 leerlingen. De voormalige collegekapel, die dateert uit 1651, bestaat
trouwens vandaag nog. Het is de Allerheiligenkerk, een bedehuis waarvan de barokke voorgevel
wordt geflankeerd door twee torens.

Laat er evenwel geen misverstand over bestaan:
Louis-Marie was niet het soort blokbeest voor
wie de horizon zich beperkt tot het venster in de
studeerkamer. Hij werd opgemerkt op schoolfeesten, mengde zich in literaire en wijsgerige discussies, woonde balletopvoeringen bij en genoot van
de komedies en tragedies die destijds erg in trek
waren. Dat hij later zou uitblinken met gloedvolle preken en met zijn organisatietalent bij het
missiewerk, in vaak wisselende omstandigheden,
staat daar zeker niet los van. Bovendien ontdekte
de jonge collegeleerling de plastische kunsten:
hij bekwaamde zich als schilder en nog meer als
beeldhouwer, een ambacht dat hij jarenlang zou
verfijnen.

De leerlingen van het college kwamen niet alleen
uit de elite van de toenmalige maatschappij. Meer
nog, de jezuïeten verstrekten kosteloos onderwijs
in Rennes. Dat verklaart de toestroom van jongens uit verschillende lagen van de bevolking. Bijzonder is ook dat er geen internaat aan de school
was verbonden: de leerlingen logeerden tijdens
hun studie bij inwoners van de stad of in pensions, die weliswaar geregeld controle kregen.
Louis-Marie logeerde in Rennes twee jaar lang
bij Alain Robert, zijn oom langs moederskant.
Robert was pastoor in de parochie Saint-Sauveur.
Dankzij hem weten we meer over de kinder- en
tienerjaren van zijn neefje. Zo blijkt de jonge
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DE ARMEN VAN DE STAD

De jaren op het college hadden grote invloed op
de opgroeiende tiener. Er viel alvast meer te beleven dan in Louis-Maries geboortestadje. Rennes,
10

armen een bezoekje te brengen. De jonge Montfort voelde een sterke betrokkenheid bij die arme
sukkelaars. Tot verbazing van de andere jongens
omhelsde hij uitgerekend een van de meest afstotelijke patiënten. Geregeld keerde hij terug naar
het Sint-Yvesziekenhuis en naar de armenhuizen
van Rennes.

Rennes – Onze-Lieve-Vrouw van
Wonderen en Deugden

WAAR MONTFORT NAAR
OP ZOEK WAS

Louis-Marie had tamelijk veel vrijheid als het
op tijdsbesteding aankwam. Op zijn route naar
school liep hij door verschillende wijken. Het zijn
zulke momenten – vrij van dagelijkse beslommeringen – waarop de gevleugelde woorden waarheid worden: ‘Zeg mij wat je doet wanneer je doet
wat je wilt, en ik zal je zeggen wie je zult worden.’
Blain, zijn boezemvriend en medeleerling in Rennes, getuigde dat hij Louis-Marie elke dag, voor
en na schooltijd, de parochiekerk van Saint-Sauveur zag binnenlopen. Hij haastte zich dan als
een verliefde jongeman op weg naar zijn afspraakje. Wat hem naar die plek trok, was het oude,
miraculeuze beeld van de Maagd Maria. De kerk
stond in een wijk die gespaard was gebleven tijdens de grote stadsbrand in 1720. Ook vandaag
nog is het een pittoreske buurt, met zestiende- en
zeventiende-eeuwse huizen. De Saint-Sauveurkerk herbergt de zogeheten Onze-Lieve-Vrouw
van Wonderen en Deugden. Het beeld dankt zijn
naam aan de miraculeuze redding van Rennes in
1357, toen een belegering door de Engelsen kon
worden afgewend. Verteld wordt dat de beeltenis
van Onze-Lieve-Vrouw de inwoners van de stad
influisterde op welke plaats de indringers een
tunnel onder de stadswallen hadden gegraven.

gelegen aan de samenvloeiing van de Ille et de
Vilaine, kon in de zeventiende eeuw al terugblikken op een lange, bewogen geschiedenis. In
1675, nog geen tien jaar voor Montfort in de stad
aankwam, besliste Lodewijk XIV om het Bretoense parlement te verhuizen naar Vannes. Het
was de straf die Rennes opgelegd kreeg omdat het
geprotesteerd had tegen nieuwe belastingen. Louis-Marie bleef zeker niet onbewogen bij dat soort
gebeurtenissen. Maar hij voerde zijn eigen strijd.
Al gauw zou hij zich inzetten voor de armen en
zieken van de stad.

Geknield voor het Mariabeeld leek Louis-Marie
de wereld te vergeten. Hij bleef er soms langer
dan een uur zitten, onbeweeglijk, biddend en lovend. Hij smeekte Maria’s bescherming af en beloofde haar te zullen dienen. Deze toewijding aan
Onze-Lieve-Vrouw sterkte Louis-Marie in zijn
vertrouwen. Ze scherpte zijn gevoeligheid, bereidwilligheid en durf aan om God en de armen ten
dienste te staan.

Hij stond niet alleen: Julien Bellier, een jonge
priester, zette de deuren van zijn huis open voor
jongens die ervan droomden om religieus te worden. Louis-Marie was een van hen. Tijdens de
schoolvakanties nodigde Bellier hen thuis uit om
samen te bezinnen. Nadien trok het gezelschap
dan naar de ziekenhuizen van de stad om er de

(wordt vervolgd)
Zuster Monique Rahier
Naar ‘À pas de géant’ van Max Vilain
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Wees gegroet …
in Scherpenheuvel
www.scherpenheuvel.be

EEN NIEUW BEGIN –
HOE BEGINNEN WE ERAAN?

September is de maand waarin voor velen iets
nieuws begint: een nieuw schooljaar in een nieuwe klas of nieuwe school, een nieuw pastoraal
jaar met nieuwe opdrachten en uitdagingen, een
nieuw catechesejaar met nieuwe vormelingen en
catechisten, een nieuw werkjaar met ander werk
of op een andere plaats …
Het lijstje is nog niet af en toch zullen sommigen al opmerken dat er voor hen helemaal
niets nieuws begint! Is dat zo? Als er in onze
omgeving, in onze gezinnen en families, in onze
gemeenschappen van alles nieuw of opnieuw
begint, worden we dan niet uitgenodigd en uitgedaagd om zelf ook te vernieuwen? September
heeft als negende maand van het jaar iets van een
nieuwe dynamiek in zich. Na de tragere zomermaanden, gaat het nu opnieuw wat vlugger. Het
werkritme wordt opgedreven. We doen ook weer
allemaal mee na de vakantieonderbrekingen. Dit
willen ‘meedoen’ is al een goede aanzet voor een
nieuw begin.
We vieren op acht september Maria-Geboorte.
Een feest van het nieuwe begin in de geschiedenis
van heil dat God laat aanvangen met de geboorte
van Maria. De geboorte van een mens die door
God wordt verheven tot moeder van zijn Zoon,
tot moeder van zijn Kerk, tot moeder van iedere
gelovige van het nieuwe begin. Een nieuw begin
moet je verlangen, maar meer nog wordt het ons
geschonken. Het is genade, gave van Godswege.

Maria, middelares en koningin | september 2019

Dat mogen we in Maria zien en in ieder kind
dat door God geschonken wordt, ook in onszelf
dus. In ieder van ons legt God zijn verlangen om
nieuw te beginnen. Laten we die gave dankbaar
aanvaarden en alle kansen geven tot opbloei van
nieuw leven voor ieder van ons en voor allen samen.
Luc Van Hilst, pastoor

20

PROFICIAT AAN DE
JUBILARISSEN

Ieder jaar opnieuw zijn er bedevaarders die gevierd worden voor hun
25ste, vijftigste of ... deelname aan
de voetbedevaart. Voor ieder van
hen is dat een bijzonder moment
van dankbaarheid. Ze ontvangen
van het bedevaartsoord een medaille
en worden door het genadebeeld
aangeraakt. Zo toont ook Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel haar
nabijheid bij de bedevaarder en haar
dankbaarheid voor hun trouwe bezoek. Een sterk moment voor de hele
bedevaart ook.
Er zijn ieder jaar ook groepen die
jubileren. Die worden eveneens feestelijk onthaald. We tonen hier enkele
beelden.

Carlotte Vancamp, zilveren jubilaris van de bedevaart uit Landen

De jubilarissen van de bedevaart uit Kapelle-op-den-Bos: Marc Lorenz,
Kris Janssens, François De Mol en Jozef Teugels

21
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ZEVENTIG JAAR POOLSE MISSIE
OP BEDEVAART
Op pinkstermaandag kwam de Poolse Missie in
ons land voor de zeventigste maal op bedevaart.
Ieder jaar opnieuw is het voor de deelnemers aan
de bedevaart en voor de anderen een feest om de
processie te zien met de communicantjes en de
gelovigen. Dit jaar waren ze met meer dan tweeduizend aanwezig. Onder een stralende zon met
warm geloof.

250 JAAR ZUSTERS FILIPPUS NERI

Op zondag 23 juni vierden de zusters van de heilige Filippus Neri in Scherpenheuvel de 250ste verjaardag van hun oprichting in België. Onder impuls van de oratorianen in Sint-Niklaas stichtte Maria Ongena in 1769 een nieuwe gemeenschap met enkele devote vrouwen. Aanvankelijk was hun leven gericht
op de ziekenzorg, het opnemen van ‘kostlopers’ en de zorg voor de liturgie in de kerken. Zij namen de
leefregel aan van de oratorianen van de H. Filippus Neri, de heilige van de christelijke vreugde.
In de loop der tijd werden de zusters uitgedaagd en uitgenodigd om een antwoord te geven op de noden van de mensen buiten Sint-Niklaas. Er werden gemeenschappen opgericht in Vlaams-Brabant,
Limburg en Oost-Vlaanderen.
De zusters zijn nu nog aanwezig in
Sint-Niklaas, Kwaadmechelen en
Houthalen. Zij kozen voor Scherpenheuvel om hun jubileum te vieren
omdat onze eerste pastoor, Joost
Bouckaert, hier de eerste gemeenschap van oratorianen van Filippus
Neri stichtte buiten Italië. Dat was in
1624. Vandaag is er een oratorium in
oprichting dat verbonden is aan de
basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van
Scherpenheuvel. Verleden, heden en
toekomst worden dus verbonden op
deze plaats en zo is het goed.
Maria, middelares en koningin | september 2019
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VOETBEDEVAART VAN
MAASTRICHT

Op 21 mei kwamen de voetbedevaarders van
Maastricht op jaarlijkse bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw. Ze komen in twee dagen toe en vertrekken ook weer te voet voor een tocht van twee
dagen naar huis. Een dappere bedevaart, die een
overblijfsel is van de vroege bedevaart van Keulen
naar Scherpenheuvel. Een trouwe en biddende
bedevaart die onderweg regelmatig halt houdt
om te bidden. Nu zijn ze weer thuis, maar wij
bidden in verbondenheid verder.

HET BEDEVAARTSOORD NODIGT UIT
Gezegend nieuw schooljaar
Op zondag 1 september bidden wij om 15 uur in de basiliek met en voor de kinderen en jongeren die
een nieuw schooljaar beginnen. We nodigen hen uit om samen met hun ouders, grootouders, allen die
betrokken zijn bij de zorg voor een schooljaar, dankbaar te bidden voor de kansen die geschonken worden, en te bidden om zegen en wijsheid om ze te benutten.
Rozenkrans
We nodigen nu al uit voor het samen bidden van de rozenkrans op zondag 6 oktober. We spreken af
om 14.30 uur aan de eerste statie van de rozenkransweg. Na het bidden van de blijde, de droevige en
de glorierijke mysteries wordt de zegen met het genadebeeld gegeven in de koepelkapel in het park
rond de basiliek.

23
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We bidden voo
OPNIEUW GEBOREN WORDEN

Op een nacht krijgt Jezus in Jeruzalem het bezoek van een farizeeër. Hij heet Nikodemus en is
een man van aanzien in de stad (Joh 2, 23-25; 3,
1-21). Net als veel andere Joden is hij sterk onder
de indruk van de wonderen – ‘tekenen’, noemt de
evangelist ze – die Jezus ten aanzien van de mensen verricht. ‘Rabbi,’ zegt Nikodemus, ‘we weten
dat U als leraar van Godswege gekomen bent.
Geen mens immers kan die tekenen verrichten
die U doet, wanneer God niet met hem is.’
Het ontbreekt Nikodemus’ geloof aan diepgang.
Hij laat zich slechts leiden door de zogenaamde tekenen, door dingen die hij met zijn eigen
ogen heeft gezien. Jezus dient hem dan ook van
repliek: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie
opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van
God zien.’ En ook dat lijkt de bekeerling niet te
snappen. Hij is verbluft: opnieuw geboren worden, stel je voor! Hoe kun je nu als volwassen
mens opnieuw de moederschoot binnengaan?
Maar Jezus heeft geduld. Hij legt uit dat je die
wedergeboorte niet letterlijk mag nemen. Het is
in de Geest dat we opnieuw geboren moeten worden. Immers, zo spreekt Jezus: ‘Wat uit vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is
geest.’ Hij plaatst de eindige mens met al zijn beperkingen – ‘vlees uit vlees’ – tegenover de mens
die gelooft in God en het eeuwig leven heeft.

(Joh 7, 45-52). Hij neemt het op voor Jezus, die
veroordeeld dreigt te worden zonder eerlijk proces. De dreigementen van de farizeeërs brengen
hem niet van zijn stuk. Nikodemus is waarlijk
bekeerd. Hij heeft Jezus’ woorden tot zich laten
doordringen en is opnieuw geboren. Zijn ook wij
bereid om ons telkens opnieuw te bekeren? Zijn
we klaar om een nieuwe adem te vinden in de
Geest? Willen ook wij, net als Nikodemus, het
licht zien?

‘Opnieuw geboren worden.’ Zelfs al is het beeldspraak, het lijkt een haast onmogelijke opgave.
Dat is het echter niet. Het enige wat ons te doen
staat, is Jezus in de ogen te durven kijken. Als
we zijn blik beantwoorden, voltrekt zich in ons
de verandering die nodig is om het koninkrijk
Gods te kunnen binnenstappen. Dat is wat het
Johannesevangelie bedoelt met opnieuw geboren worden.

Bidden we voor en met elkaar.
Glenn Geeraerts

INTENTIES

Wanneer de israëlitische autoriteiten ‘het geval Jezus’ bespreken, is Nikodemus bij de toehoorders
Maria, middelares en koningin | september 2019

Voor een goede verstandhouding tussen twee zussen – Met ons gaat het niet goed, mijn man verliest
32

r en met elkaar

VOOR ONZE OVERLEDENEN

het geheugen en ik kan bijna niet meer gaan. Ik
bid tot Maria, wil zo goed zijn mee te bidden met
mij – Voor mijn zorgbehoevende vader – Voor
een goede verstandhouding tussen mijn dochter
en haar schoonmoeder – Opdat vaders gezondheid stabiel mag blijven en opdat we hem thuis
kunnen blijven verzorgen – Opdat schoondochter
beter zou kunnen praten – Voor mijn intenties –
Om een betere verstandhouding tussen moeder,
dochter en kleindochter – Opdat de gezondheid
van mijn dochter mag verbeteren – Voor een jong
gezin met kinderen, om nieuwe moed na een woningbrand en om de vele zorgen te dragen – Voor
een gezin met een jongere met beperking, om
moed en doorzettingsvermogen om de zorgen die
dagelijks op hun weg komen aan te kunnen – Om
hulp en bijstand bij echtscheiding.

AARSELE: dhr. Julien Sucaet – ARDOOIE: dhr.
Rafael Dejonghe – BEIGEM: E.H. Jan Wuyts –
HEMIKSEM: mevr. Maria Verlinden Van Camp –
HERENTHOUT: mevr. Maria ‘Mit’ BruynseelsVan Leemputte – KACHTEM: dhr. Daniël Tandt –
KANEGEM: dhr. Paul De Marrez – MOELINGEN: mevr. Tonia Brennenraedts-Drummen – SIJSELE: Mariette Blanckaert-Cherlet – TORHOUT:
mevr. Maria Vanthournout-Roelens; mevr. Astrid
Lammens-Seynaeve – VEURNE: Mej. Elisabet
Vanleke – VIERSEL: mej. Yvonne Hens –
WATOU: mevr. Georgette Richet-Vandevoorde –
WEVELGEM: mevr. Cecile Bonte-Allegaert.
Uit dank: ZELE (2)
Lijst afgesloten: 15 juli 2019.
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1. Predikant – 2. Verwisselen – 3. In
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10. Iemand die regen kan doen ontstaan.
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