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Het hart spreekt
tot het hart

H

artverwarmend. Zo omschreven de
leerlingen spontaan hun onverwachte
ontmoeting met die vreemdeling, onderweg naar Emmaüs (Lc 24, 32). Ze beseften
toen nog niet dat het de verrezen Heer zelf was
die hen op straat had aangesproken. Pas toen Hij
aan tafel het brood brak en uitdeelde, smolt hun
twijfel weg. Omdat ze Hem toelieten in hun hart,
kon Hij tot hen doordringen.

Over nieuwkomers gesproken: Maria, middelares
en koningin mag twee nieuwe auteurs begroeten.
Andreas Willems, norbertijn van Averbode,
schrijft over de bepalende rol van Maria in het
Evangelie. Waarom koos God voor een eenvoudig plattelandsmeisje om zijn Zoon ter wereld te
brengen? We weten niet eens of ze kon lezen en
schrijven – maar dat ze haar hart liet spreken,
staat buiten kijf.

Zo verging het vele eeuwen later ook John Henry
Newman, een anglicaanse theologieprofessor in
Oxford. Van een wetenschapper verwacht je dat
hij alles beredeneert, ook het geloof. En ja, Newman bestudeerde ijverig de teksten van de kerkvaders. Maar hij ervoer al snel dat geloven veel meer
is dan weten. Ook hij beleefde een Emmaüsmoment: hij opende zijn hart en bekeerde zich tot de
katholieke Kerk.

Geert Narinx, een jonge seminarist van het bisdom Hasselt, beleeft in dit nummer eveneens
zijn vuurdoop. Hij neemt ons mee naar zijn kindertijd in de Limburgse grensstreek, waar Maria
de eretitel ‘Ster der Zee’ draagt. In tegenstelling
tot wat de encyclopedie over sterren zegt, is de
moeder Gods evenwel geen lichtje uit een ver verleden. Integendeel!
In ons vervolgverhaal over Montfort zien we
hoe de toekomstige heilige al in de middelbare
school zijn geloof omzet in daden. Wanneer een
klasgenoot bespot wordt om zijn schamele kleren, reageert Montfort onverwacht: hij overtuigt
de pestkoppen om samen een nieuwe outfit
voor die sukkelaar te kopen. Als dat niet hartverwarmend is!

Toen hij, hoogbejaard, de titel van kardinaal
kreeg, koos Newman een treffende wapenspreuk: ‘Het hart spreekt tot het hart.’ In zijn
bijdrage gaat pater Fabry dieper in op deze inspirerende man, die deze maand in Rome heilig
wordt verklaard. Een nieuwkomer op de heiligenkalender dus.

Glenn Geeraerts
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Zalig gij die arm zijt (6)
‘Gehoorzaam met vreugde’
In de getuigenissen van haar medezusters komt telkens weer het onderdanige karakter van
Bernadette Soubirous naar voren. Maar we mogen haar zeker niet als iemand zonder
ruggengraat beschouwen, vindt pater Mark Kemseke: ‘Bernadette heeft als vrije vrouw een
radicale keuze gemaakt.’

T

We herinneren ons Bernadettes tijd in het hospice van Lourdes, haar roeping en haar zoektocht
naar een congregatie. Uit die periode dateert haar
bekende uitspraak: ‘Ik wil niet dat men uitzonderingen maakt voor mij, ik wil de kloosterregel
helemaal naleven.’ Na haar aankomst in Nevers
kreeg Bernadette een zuster als begeleidster toegewezen. Emilienne Duboé, net als zij afkomstig
uit de Hoge Pyreneeën, zou haar de eerste week

oen ik een tijdje geleden in Kortrijk een
conferentie over Bernadette Soubirous
gaf, vertelde een naamgenote van haar
mij achteraf dat ze veel van haar patroonheilige
hield, van haar armoede, haar inzet en zo meer,
maar dat ze het moeilijk had om de onderdanigheid van Bernadette te aanvaarden. De vraag is
of ze echt zo’n passieve houding aannam als we
geneigd zijn te denken.
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In de archieven vond ik tientallen gelijklopende getuigenissen van zusters, onder meer over
Bernadettes bescheidenheid: ‘Zo eenvoudig en
bescheiden als ze was, onderscheidde Bernadette
zich in niets van de andere zusters. En als ze zich
al onderscheidde, dan was het door haar stiptheid
in de beleving van de regel, de vroomheid en de
gehoorzaamheid. Er mocht geen bevel komen of
Bernadette voerde het onmiddellijk uit.’

wegwijs maken in het grote huis en in de oefeningen van het noviciaat. ‘Bernadette drong toen al
aan om alles te weten te komen van wat ze moest
doen, want ze wilde in geen enkele van haar
plichten tekortschieten’, liet zuster Emilienne
later optekenen.

NUTTELOZE PRAATJES

Over de verschijningen aan de grot mocht Bernadette niet met haar medezusters spreken. Maar
wanneer er voorname bezoekers wachtten in de
spreekkamer, moest ze die er net wél over vertellen. Bij die laatste afspraak had ze serieuze bedenkingen.
‘Bernadette hield niet van de vele bezoeken en de
vragen die telkens uit nieuwsgierigheid werden
gesteld’, getuigde zuster Marcelline Lannessans
achteraf. ‘Ze vreesde dat de kwelgeest, die hovaardigheid heet, haar met een vingerknip het
geluk kon doen verliezen dat de Maagd haar had
beloofd.’

Bernadette beleefde die gehoorzaamheid heel
nauwgezet. Zo had ze toelating nodig om een
prentje te geven aan een bezoeker. Vaak werd
haar dan nog gevraagd om haar handtekening op
zo’n prentje te zetten. Ook dat kon niet zonder
toelating. Maar op zulke momenten toonde ze
zich inventief: met een vingernagel kraste ze een
kruisje in het prentje.
Toen een zuster op haar verzoek het venster in de
ziekenboeg had geopend en de overste Bernadette
berispte ‘omdat ze zo haar verkoudheid zou verergeren’, ging die zuster haastig het venster weer
sluiten. Maar Bernadette zei het open te laten:
‘Want de overste heeft niet bevolen het dicht te
doen.’

De algemene moeder overste van de congregatie
had de zusters opgelegd dat ze Bernadette geen
vragen mochten stellen over wat ze gezien had.
Bernadette was het daarmee eens: het waren
nutteloze praatjes in haar ogen. Wie wilde weten hoe het precies zat, kon het relaas van de
verschijningen trouwens voor een prikje kopen.
Over de verplichte gesprekken in de spreekkamer zei ze: ‘God alleen weet welke moeite het
mij kost om te verschijnen voor bisschoppen,
priesters en belangrijke mensen van de wereld ...’
Toch deed Bernadette wat haar werd gevraagd,
als een daad van gehoorzaamheid en onderwerping aan Gods wil.

EEN VRIJE VROUW

Bernadette nodigde ook de andere zusters uit
gehoorzaam te zijn. Een zuster die benoemd werd
om les te geven aan meisjes, maar liever armen
en zieken had verzorgd, kreeg als antwoord van
Bernadette: ‘Ga nu maar. Wie gehoorzaam is,
kan zich niet vergissen. Gehoorzaam altijd met
vreugde.’
Mij lijkt dit geen kwestie van onderwerping. Bernadette heeft het verlangen om echt religieuze
met de religieuzen te zijn, het verlangen om het
zo goed mogelijk te doen. De moeilijkheden die
met de gehoorzaamheid gepaard gaan, komen bovenop het vele andere lijden van haar ziektes, als
teken van onthechting aan alle aardse leven om
helemaal van God te zijn ... en als gebed voor de
zondaars en voor hun bekering.
Zoals ik in een vorige aflevering al schreef over
Bernadettes nederigheid, moeten we er ons bewust van zijn dat de feiten zich afspelen in de negentiende eeuw, met de zeden en gewoonten van
die tijd. Tegelijk ontmoeten we in Bernadette een
vrije vrouw die zelf een keuze heeft gemaakt. Zo
nodigt ze ook ons vandaag uit hetzelfde te doen
in ons geloofsleven.

GOD ZIEN IN DE OVERSTEN

Zuster Dalias verwoordde Bernadettes gedrag als
volgt: ‘Hier in het moederklooster toonde Bernadette zich erkentelijk tegenover onze oversten,
zelfs wanneer ze haar vernederden of vergaten. Ze
was vooral gelukkig en betuigde haar erkentelijkheid wanneer men haar vrijstelde van bezoek in
de spreekkamer.’
De novicemeesteres stelde Bernadette meerdere keren op de proef. Ze kwam dan telkens
wenend van de kamer van de magistra. Toen
zuster Ducout haar daarover aansprak, was de
repliek van Bernadette: ‘Je moet altijd God zien
in de oversten. Ik aanvaard het dus.’ Ondanks
de tranen leek zo’n beproeving haar gelukkig te
maken.

Pater Mark Kemseke
11
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Wees gegroet …
in Scherpenheuvel
www.scherpenheuvel.be

MOEDERTAAL

Het geloof wordt op een moederlijke wijze doorgegeven. Als we kijken in ons eigen leven, dan
zien we dat het vaak de moeders en grootmoeders
zijn die het geloof hebben doorgegeven. Het kunnen ook vaders zijn, maar dan met moederlijke
trekjes! Hoe komt dit? Moeders verstaan de taal
van de kinderen. Ze hoeven geen uitvoerige uitleg
en nog minder een examen om te begrijpen waar
het om gaat. Die welwillendheid in het luisteren,
leggen moeders ook aan de dag om Gods stem te
horen. Zo vormen zij de goede verbinding tussen
Gods Woord en het kinderhart waarin het gezaaid wordt.
Ook Maria heeft die moederlijke trekken. Ze luistert en verstaat Gods Woord en geeft er zich aan
over: ‘Mij geschiede naar uw woord.’ Maar ze verstaat ook de taal van de kinderen Gods. Zo is het
in Kana bij de bruiloft, onder het kruis en in de
bovenzaal bij de leerlingen, en op tal van andere
momenten en plaatsen in het leven van Jezus.
Zo is het ook vandaag. Ik meen dat de reden
waarom zoveel mensen Maria opzoeken in een
bedevaartsoord dat aan haar is gewijd, hierin
ligt dat Maria onze taal verstaat. Je ziet dat in de
talloze intenties die aan haar worden gericht en
die in de directe taal van de kinderen Gods zijn
geschreven. Geen theologisch discours, geen hoge spirituele beschouwingen, maar de taal recht
uit het hart, de taal van een veelgeliefd kind dat
gelooft dat de moeder luistert en verstaat. En de
moeder bewaart alles in haar hart en straalt met
haar geloof in Gods woord over zijn geliefde kinderen. De moedertaal van de christenen gaat van
hart tot hart.
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In deze bijdrage vanuit Scherpenheuvel vindt u
enkele zomerse ontmoetingen die getuigen van
die hartelijke ontmoeting.
Luc Van Hilst, pastoor
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GOUDEN PRIESTER

Pater René ontving de zegen met het genadebeeld. Een hartelijke aanraking van Maria die
hem de voorbije vijftig jaar mee heeft gedragen
met haar jawoord. Een dankbare aanraking voor
zijn inzet en zorg in het bedevaartsoord, want
op enkele jaren na heeft pater René zijn priesterschap in Scherpenheuvel gestalte gegeven. Een
heerlijke ontmoeting tussen de Moeder en de volgeling van haar Zoon.

Op zaterdag 29 juni vierde pater René Gijbels,
salvatoriaan, zijn gouden priesterjubileum. Hij
deed dat zoals hij is, eenvoudig en bescheiden.
Maar precies dát wordt opgemerkt door de Heer,
zoals dat ook in het leven van Maria werd opgemerkt. Wij vierden samen met de jubilerende
bedevaart van Sint-Christoffel Londerzeel de eucharistie in de basiliek. Een heerlijk treffen, want
deze bedevaart werd door pater René jarenlang
verwelkomd in het bezinningshuis Salvator. Pater
René te midden van een basiliek vol bedevaarders
die als een ruiker bloemen rond hem stonden. En
Maria was er ook bij, zoals vijftig jaar geleden,
maar nu heel dichtbij.

We danken van ganser harte pater René voor zijn
jawoord aan de Heer en bidden in verbondenheid
dat het nog goede vruchten mag dragen in de vele
harten die hij heeft geraakt in Jezus’ naam.

21
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HOOP

de heilige Rita buigt de wanhoop om tot blijde
hoop. Een mooie dag van vreugde die gul werd
gedeeld.

Op 21 juni kwam het genootschap van de heilige Rita op bedevaart. Een dag van hoop, want

OM GENEZING

BARMHARTIGE SAMARITAAN

Op het hoogfeest
van Onze-LieveVrouw-Tenhemelopneming kwamen
verschillende leden
van de Chaldeeuwse
gemeenschap van Mechelen op bedevaart
met een bijzondere
intentie, dat hun priester spoedig zou mogen
genezen van een zware
heelkundige ingreep.
Een mooie bedevaart
van schapen voor hun
herder.
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Op 29 juni kwam een Waalse bedevaart, les
Samaritains, een dag naar Scherpenheuvel – of
moeten we in dit geval Montaigu zeggen? Zij
kregen in het onthaalcentrum een bezinning over
de betekenis van Onze-Lieve-Vrouw in Scherpenheuvel, vierden de eucharistie en vertrokken weer
om nog inniger Gods barmhartigheid gestalte te
geven in hun ontmoetingen.
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BEZOEK UIT NOORD-BRABANT

van Etten zwaaide na de viering met de vaandels op het voorplein. Het Gilde Sint-Bavo van
Raamsdonk vierde mee. Na de middag kregen ze
een rondleiding op het heiligdom en keerden voldaan en gelukkig terug naar Nederland.

Op zondag 16 juni kwamen bedevaarders uit
Nederland naar Scherpenheuvel. Het Sint-Lambertuskoor van Etten-Leur (bij Breda) zong in de
hoogmis. De Cloveniersgilde Sint-Jan de Doper

HET BEDEVAARTSOORD NODIGT UIT
Zondag 6 oktober om 14.30 u.: rozenkrans aan de staties van de rozenkransweg. Aansluitend zegen
met het genadebeeld in de koepelkapel.
Vrijdag 15 oktober om 20 u.: orgelrecital in de basiliek door organist-titularis Pierre Ramakers.
Vrijdag 18 oktober om 19 u. in het onthaalcentrum De Pelgrim: elfde Scherpenheuvellezing met
als titel ‘Maria, de waardigheid van de aarde. Augustinus’ visie op de moeder van Christus’. Spreker is
mgr. Gabriël Quicke. Met een inleidende reflectie door prof. dr. Hans Geybels.
Zondag 3 november om 10 u.: eucharistieviering met kardinaal Jozef De Kesel als voorganger.
om 15 u.: lof in de basiliek met aansluitend kaarskensprocessie.
Zondag 10 november om 10 u.: rechtstreekse uitzending van de eucharistieviering op Eén vanuit de
basiliek.

23
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We bidden voo
ABRAHAM BEMIDDELT VOOR
SODOM EN GOMORRA

In het boek Genesis neemt Abraham een bemiddelaarsrol op tussen de steden Sodom en
Gomorra aan de ene en God aan de andere kant.
De vader van alle gelovigen, zoals hij in het Oude
Testament wordt genoemd, houdt ons een lovenswaardig gebed voor. Het potje kookt over bij de
inwoners van Sodom en Gomorra. Beide steden
dreigen ten onder te gaan en de roep om een goddelijke tussenkomst klinkt almaar luider. En wat
doet de vader van Isaak? Hij richt een smeekgebed tot God (Gen 18, 22-33).
Abraham is de uitverkorene van God, gekozen
om heel de wereld te laten delen in Gods zegen
(Gen 12, 1-3). God wil hem dan ook niet in het
ongewisse laten over wat Hij van plan is. Hij
brengt Abraham op de hoogte van de ernst van
de situatie in Sodom en Gomorra, steden die
gebukt gaan onder zonde en wreedheid (Gen 18,
17-21). De onhoudbare toestand laat Abraham
niet onverschillig. Hij werpt zich op als advocaat
voor beide steden. Door voor Sodom en Gomorra
ten beste te spreken, door te bidden voor de mannen en vrouwen wie een zware straf boven het
hoofd hangt, stelt Abraham zich open voor de
noden van de wereld. Hij brengt een heilsboodschap en biedt zo een antwoord op de zonde die
het leven van de mensen is binnengedrongen.
Abraham toont zich een sterke onderhandelaar. Hij zegt tot God: ‘Wilt U werkelijk met de
boosdoeners ook de rechtvaardigen verdelgen?
Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen in de stad;
zult U die dan verdelgen? Zult U de stad geen
vergiffenis schenken omwille van de vijftig rechtvaardigen die er wonen? Zoiets kunt U toch niet
doen: de rechtvaardigen samen met de boosdoeners laten sterven! Dan zou het de rechtvaardigen
vergaan als de boosdoeners; dat kunt U toch niet
doen! Zal Hij, die de hele aarde oordeelt, geen
recht doen?’ (vv. 23-25) In deze moedige woorden
klinkt Abrahams geloof in de genade van God.
Maria, middelares en koningin | oktober 2019

ABRAHAM BLIJFT ‘AFDINGEN’

Verlossing voor de onschuldige inwoners van
Sodom volstaat niet voor Abraham. Hij pleit
voor de hele stad en doet daarvoor een beroep op
Gods rechtvaardigheidsgevoel. Stel dat er vijftig
goede mensen wonen in Sodom, valt er dan echt
niet te onderhandelen? Abraham gelooft in Gods
gerechtigheid, die altijd het goede nastreeft en het
32

r en met elkaar
aan de carrousel van zonde waarin de mensen
gevangen zitten. Abraham blijft ‘afdingen’: zou
God Sodom ook straffen als er maar veertig
rechtvaardigen te vinden zijn? Dertig? Twintig?
Tien? (vv. 29-32) De Heer luistert vol geduld naar
Abrahams smeekbede. Hoe kleiner het getal van
de rechtvaardigen, des te groter en zichtbaarder
wordt Gods barmhartigheid.
In het boek Genesis zet Abraham ons op weg
om vol vertrouwen voor en met elkaar te bidden.
De maagd Maria, die net als alle andere moeders
het beste wil voor haar kinderen, moge voor ons
bemiddelen, opdat ook wij in ons dagelijks gebed
zouden verlangen naar de verlossing van de hele
mensheid. Laat ons dat verlangen blijvend aan de
Heer toevertrouwen.
Pater Ghislain Kasereka, s.m.m.

INTENTIES

Voor mijn zoon die een zware operatie moet ondergaan – Voor de goede afloop van een rechtszaak – Beterschap voor broer – Voor het herstel
van mijn been – Gebed gevraagd voor het vinden
van een gelovige partner om een christelijk huisgezin te stichten naar het voorbeeld van de Heilige Familie. Voor kracht, moed, sterkte en vertrouwen in deze moeilijke tussentijd. Moeder Maria,
Sint-Jozef, bid voor ons, help ons – Opdat ik mijn
gezinssituatie kan aanvaarden en de draad weer
kan opnemen na de breuk met mijn echtgenoot.

VOOR ONZE OVERLEDENEN

BUDINGEN: mevr. Maria Vanbergen-Struys –
KONTICH: dhr. Roger Van den Brande –
LUMMEN: E.H. Robert Claes – OUDENAARDE: dhr. Valentin Mahieu – RIEMST:
dhr. Jozef Vos – TONGEREN: E.H. Edmond
Van Eyck.

ook mogelijk maakt. Want God vergeeft, waardoor de zondaar zich bekeert en gered wordt. Met
zijn smeekbede heeft Abraham een goddelijke
interventie uitgelokt die rekening houdt met de
onschuldigen – de ‘rechtvaardigen’ in het Bijbelverhaal – en tegelijk vergiffenis schenkt aan de
zondaars. En dat is precies waar het hem om te
doen is in zijn dialoog met God: een einde maken

Uit dank: ZELE
Lijst afgesloten: 1 september 2019.
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ADMINISTRATIE
Maria, middelares en koningin,
Diestsevest 55, 3000 Leuven
Kantooropeningsuren:
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 uur ('s vrijdags tot 14.30 uur)
telefoon 016 30 82 12 – fax 016 29 52 13
e-mail: middelares@montfortsite.be
www.mariaalcentrum.be
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