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God maakt
een nieuw begin
Bernadette komt
naar België
In het spoor
van Montfort
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De Blijde Boodschap
begint bij jezelf

D

behoren tot een gemeenschap niet fundamenteel
voor ons geloof? Een van de vertrouwde rubrieken in dit tijdschrift heet niet toevallig ‘We bidden voor en met elkaar’. In een tijd waarin vereenzaming om zich heen grijpt en velen op zoek
zijn naar zin, is het goed te weten dat je er niet
alleen voor staat. We zijn verzekerd van elkaars
gebed en dat is niet gratuit.

e cijfers van de Belgische bisdommen
liegen er niet om: steeds minder mensen
gaan naar de kerk. In onze buurlanden
zien we hetzelfde. Je zou daaruit kunnen afleiden
dat het geloof afgedaan heeft in dit deel van de
wereld. Maar is dat wel zo? Vast staat dat veel
Europeanen zich nog weinig gelegen laten aan
instituten en dogma’s. Ze zullen zelf wel bepalen
hoe ze hun leven inrichten. Wat de paus denkt
over menselijke relaties, over seksualiteit of het
hiernamaals, zal hun worst wezen.

A ls lezer van dit tijdschrift weet u dat er nog
een extra houvast is: Maria. Terwijl de leerlingen
na Jezus’ dood vertwijfeld heengingen, bleef zij
waken aan de voet van het kruis. Ze liet Hem
niet in de steek. Ook ons laat Maria niet los. Ze
biedt een luisterend oor, brengt mensen samen
en maakt al wie zijn hart opent gevoelig voor de
liefdesboodschap van haar Zoon.

Op geloofsvlak geldt dat velen een ‘pakketje op
maat’ samenstellen. Een snuifje christendom, een
scheut mystiek, wat boeddhistische wijsheden:
klaar is kees! Een religieuze supermarkt, zo wordt
het weleens genoemd: je wandelt langs de schappen en kiest wat je bevalt. Zit er na het shoppen
iets tussen dat je toch maar niks vindt, dan laat je
het de volgende keer gewoon links liggen.

Terug naar het dalende kerkbezoek. Bestaat er
een remedie voor? Eén ding is zeker: jammeren
over lege kerkgebouwen helpt de Kerk echt niet
vooruit. Willen we mensen vandaag weer enthousiast maken voor de Blijde Boodschap, dan moeten we die blijdschap zelf ook uitstralen. En dat
begint in de kerk. Het gaat niet op om in de zondagmis vol vuur het credo op te zeggen en tegelijk
de man of vrouw naast je op de bank geen blik
waardig te gunnen. Laat de handdruk bij de vredeswens gemeend zijn. En beperk je – eveneens
gemeende – glimlach niet tot dat ene wekelijkse
moment op zondagochtend. Het is een begin.

Voor het Godsbeeld heeft dat ‘shopgedrag’ grote
gevolgen. Want ook de figuur van Jezus ontsnapt
er niet aan. Een rebelse kerel die zich het lot van
zieken, armen en uitgestotenen aantrok: wie zou
zo iemand niet sympathiek vinden? Maar dat
Jezus ook de Zoon van God wordt genoemd, dat
ligt al moeilijker. Terwijl het net de kern van het
geloof uitmaakt.
En dat is niet de enige schaduwzijde van de religieuze supermarkt. Christen – of jood, of ... – ben
je niet in je eentje. Geloven is niet privé. Is het

Maria, middelares en koningin | maart 2020

Glenn Geeraerts

2

Inhoud

4-6
God maakt een nieuw begin

F. Fabry

10-11
Brood om te eten, brood om te
weten … K. Schuurmans

16-17
Abraham, onze vader

M. - B. de Villenfagne

7

8-9

Heb je vijf minuutjes?

E. Verbist

12-13
Bernadette, Maria’s meesterwerk

M. Kemseke

20-22
Wees gegroet …
in Scherpenheuvel

Met reuzenstappen vooruit

M. Rahier

14-15
Bernadette komt naar België

G. Geeraerts

23-25
Een bijzondere bedevaart

F. Fabry

Zalig gebakken ���������������������������������������������������������������������������������������

28-29
30
31
32-33
34
35

Gods ogen-blik ������������������������������������������������������������������������������������������������������

26-27
Uit het leven gegrepen

N. James Raj

Een tijd van hoop����������������������������������������������������������������������������������������������������
We bidden voor en met elkaar����������������������������������������������������������

Tombola – Lourdes in België������������������������������������������������������������������������

Puzzelbladzijde���������������������������������������������������������������������������������������������������������
3

maart 2020 | Maria, middelares en koningin

Brood om te eten,
brood om te weten ...
Een pijnlijke stilte aan tafel dwong me om stil te staan bij de eerste bede van het Onzevader:
‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’ Achter dat schijnbaar eenvoudige zinnetje gaat een
wereld van betekenissen schuil.

‘Z

Gek toch, denk je bij jezelf, waarom bidden we
niet gewoon hardop? De meeste gasten zijn toch
van christelijken huize? Waarom niet samen een
onzevader gebeden? Of schamen we ons ervoor
bij zo’n overvloedig diner met vijf gangen om onder andere te bidden voor dagelijks brood?
In het Onzevader bidden we drie keer tot God,
waarbij we onze noden onder zijn aandacht brengen. We bidden ‘onze Vader’ om voedsel, om ver-

ullen we even stil zijn?’ Op verzoek van
de ceremoniemeester valt er een stilte
in de zaal. De obers bevriezen. Alle
gasten zwijgen. De een bestudeert stiekem de menukaart. De ander slaat een kruis en bidt in stilte.
Een derde zit even met gebogen hoofd. ‘Dank u
wel en eet smakelijk!’ zegt de ceremoniemeester
na een aantal tellen en vervolgens vallen alle genodigden aan op het uitvoerige voorgerecht.
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DELEN WAT JE HEBT

geving van schuld en om redding van dreigende
ontrouw. De eerste van deze drie beden luidt:
geef ons heden ons dagelijks brood. Letterlijk
staat er in het Grieks: ‘Ons brood het toekomende geef ons heden.’

Ook al moeten we er voor werken, brood wordt
ons door God gegeven om er naar behoefte van
te eten en om er vervolgens volop van te delen.
Brood (voedsel in het algemeen) is nauw verbonden met breken en delen. Niet voor niets zingen
we in het eucharistische lied Zomaar een dak …
van Huub Oosterhuis over ‘brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn’. De bede ‘geef ons heden ons dagelijks brood’ mag je daarom ook verstaan als een verwijzing naar het eucharistische
brood, naar de communie. Tegelijkertijd weet je
dat Jezus ons daarmee onmiddellijk terugverwijst
naar je medemens in nood, die jou gegeven is en
met wie je al wat je bezit, hebt te delen.

VANDAAG EN MORGEN

De theoloog Origines, die in de derde eeuw
leefde, verstond ‘het toekomend brood’ als het
brood dat we broodnodig hebben om te kunnen
leven. Het gaat om een beperkte hoeveelheid,
zeg maar een rantsoen. Je vraagt dus om niet
méér dan je nodig hebt voor één dag. Daarmee
zitten we midden in de woestijn, waar de vluchtelingen uit Egypte om brood voor één dag aan
God vroegen én kregen. Het sluit ook aan bij de
dagen van Jezus. Het kostte je toen veel tijd en
moeite om brood te bereiden en het bleef maar
één dag smakelijk. Daarna was het keihard en
niet meer om te eten.

Jaren geleden leerde ik in Brazilië het volgende
gebed bidden voor je aan tafel gaat:
Heer, wij vragen U niet om overvloed,
maar om eten voor iedereen.
Geef brood aan diegenen die honger hebben
en honger naar gerechtigheid voor wie
in overvloed leven.
Amen.

Deze verklaring sluit eveneens aan bij de vertaling
van ‘het toekomend brood’ in ‘het brood voor
morgen’. Ofwel: ach, lieve Heer, zorg er toch voor
dat we ook morgen weer te eten hebben! Van boterbergen, melkzeeën en uitpuilende graansilo’s
is nog geen sprake en hebberigheid is volop uit
den boze! Je kunt ‘het toekomende brood’ ook
verstaan als het brood dat ons, kinderen van God
– waar ter wereld ook – toekomt. Tegelijk is het
een zeer politieke uitspraak, die diep in het eigen
westerse vlees snijdt, want wie zijn er de oorzaak
van dat weinigen op aarde teveel en velen te weinig hebben? Een vraag van groot belang in de
veertigdagentijd.

Is dat niet een veel beter begin van een royale
maaltijd – eventueel gevolgd door het Onzevader – dan het verplichte moment van stilte? Het
gebed is kort, maar krachtig en veelzeggend. Al
te vroom? Maar waarom moet je je schamen voor
je inzet tegen de wereldwijde honger terwijl de
overvloed voor het opscheppen ligt? Brood – letterlijk en figuurlijk – is er toch om van te eten én
te delen?
Ko Schuurmans, pastor

ROZENKRANSGEBED IN GENT
In de kerk van het Sint-Barbaracollege in Gent
wordt elke tweede woensdag van de maand (niet
tijdens schoolvakanties) de rozenkrans gebeden bij
het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen.
Men bidt er voor de intenties van de paus, de Kerk
en de samenleving en in het bijzonder voor de studerende jeugd. De eerstvolgende gebedsmomenten hebben plaats op 11 maart, 13 mei en 10 juni,
telkens om 14 uur.
Meer informatie: Anne Vansteelandt, 0486 98 37 27.
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Wees gegroet …
in Scherpenheuvel
www.scherpenheuvel.be

WIE BEN IK?

den, de farizeeën met stelligheid beweren dat ze
zondaars zijn en dus buiten Gods genade en die
van de mensen vallen.
Om die genade te tonen en te schenken is Gods
Zoon mens geworden, heeft Hij zijn zending tot
het uiterste toe volbracht, is Hij dienaar en slaaf
van allen geworden en is Hij op het kruis gestorven. ‘Geen grotere liefde kan iemand hebben dan
wanneer hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Gij zijt mijn vrienden’, horen we Jezus in het
Evangelie zeggen.
In deze veertigdagentijd mogen wij dit alles gedenken en dus opnieuw ervaren. Ten voeten uit
heeft Jezus getoond wie God is en wie wij in zijn
ogen zijn: veelgeliefde kinderen. Dát is onze identiteit, dát is wie wij zijn, wie ik ben en de ander
voor mij. Dat is ook opstaan uit de eigen schamelheid of weelde om straks op Pasen met Jezus
te stralen in ons witte doopkleed, het kleed van
de verrijzenis.

De vraag naar de eigen identiteit is belangrijk en
ook moeilijk te beantwoorden. We zoeken het
antwoord in het verleden, onze afkomst, onze
diploma’s, onze kwaliteiten, onze gebreken, ons
karakter … Het wordt al vlug een opsomming
van ons kunnen en niet-kunnen. Maar ís dat wie
we zijn? Is dat onze identiteit?
Toon Hermans dichtte destijds: ‘We zijn meer
dan een lijf met kop en schouders, we zijn meer
dan een romp op een statief, we zijn meer dan een
cadeautje van onze ouders. Je kunt het horen als
iemand zegt: “Ik heb je lief.”’ In de ervaring van
de gratuite liefde ontvangen we wie we zijn, los
van ons lukken en mislukken. In de onverdiende
liefde die de ander mij toedraagt, dankzij veel en
ondanks nog meer, mag ik zien wie ik ben: een
geliefde, een beminde.
Dat is de diepste ervaring die ons geloof ons
schenkt! In de ontmoeting die mensen in het
Evangelie met Jezus Christus hebben, ontvangen
ze die genade, die gave. Terwijl het toch stuk voor
stuk mensen zijn van wie de wet, de Schriftgeleer-
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Luc Van Hilst, pastoor
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ZUSTER JOZEFA,
BID VOOR ONS!

Op 10 januari overleed zuster Jozefa De Keyser
van de ursulinen van Scherpenheuvel. Ze werd
geboren in het naburige Rillaar op 6 november
1923 en mocht dus 96 jaar leven. Daarvan waren
er 76 als religieuze. Zusters Jozefa was gedurende
meer dan vijftig jaar missionaris in Congo (Goma) waar ze veel lief en leed deelde met jong en
oud, voor wie ze zich van harte inzette.
De laatste tien jaar van haar leven vond ze kracht
en inspiratie om dicht bij Onze-Lieve-Vrouw van
Scherpenheuvel missionaris te zijn. Ze zette zich
in bij Poverello in Leuven, in het rusthuis Ster
der Zee in Scherpenheuvel, als vrijwilliger in het
onthaalcentrum, als lid van het parochiaal zangkoor … Steeds onderweg met een vurige liefde
en een glimlach op haar gezicht liet zij haar hoge
ouderdom voor wat hij was en toonde ze haar
jonge hart.
We missen haar, maar we nemen haar glimlach
over en geloven
dat ze nu dicht
bij de Heer voor
ons blijft bidden.
We zullen ook
voor haar bidden,
vooral op 15 augustus, de dag van
haar intrede in de
congregatie van
de ursulinen, de
dag van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming, de
dag van belofte
voor ons allemaal.

WELKOM, MONSEIGNEUR
VAN LOOY

Op 1 februari, precies zestien jaar na zijn bisschopswijding in de Sint-Baafskathedraal van
Gent, verhuisde monseigneur Luc Van Looy,
emeritus bisschop van Gent, naar Scherpenheuvel. Hij komt er niet slechts wonen, hij wil er zich
ook inzetten voor het onthaal van de bedevaarders en de viering van de liturgie. Na een leven
in dienst van de Kerk als salesiaan in Zuid-Korea
en als lid van de algemene raad van de congregatie en in ons eigen land als bisschop van Gent,
keert hij terug naar zijn geboortestreek. Hij werd
in Tielen, in de Kempen, geboren en is dus van
kindsbeen af vertrouwd met de bedevaart naar
Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Zij ontvangt hem met open armen en wij doen mee!
Welkom thuis, monseigneur!
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LEERSTOEL VOLKSRELIGIE

We zijn als verantwoordelijken van het bedevaartsoord blij dat met dit initiatief ook de academische wereld (opnieuw) betrokken wordt bij een
werkelijkheid van ons geloofsleven in ons land
die in het verleden vaak meewarig werd bekeken.
Moge de reflectie die in de schoot van de KU
Leuven zal gebeuren over die geloofswerkelijkheid die ons en velen dierbaar is een verrijking
betekenen en een uitnodiging voor professoren
en studenten die er kennis mee maken.

Op 16 januari werd de leerstoel volksreligie plechtig geïnstalleerd in de Maurits Sabbebibliotheek
van de KU Leuven. Er waren woorden van waardering en dank aan de twee sponsors van de leerstoel: de minderbroeders en het bedevaartsoord
van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Gedurende vijf jaar zal deze leerstoel cursussen, publicaties en voordrachten opzetten onder leiding
van prof. dr. Hans Geybels (rechts op de foto) en
prof. dr. Johan De Tavernier.

HET BEDEVAARTSOORD NODIGT UIT

Zondag 5 april (Palm- en Passiezondag) om 9.30 u. in de koepelkapel: palmwijding met aansluitend
processie naar de basiliek.
om 7.30 u., 8.30 u., 10 u., 11 u. en 16 u. in de basiliek: zondagsviering, telkens met palmwijding.
Zondag 12 april (Pasen) om 7 u. in de basiliek: gezongen morgengebed.
om 7.30 u., 8.30 u. en 16 u. in de basiliek: eucharistieviering.
om 10 u. en 11 u. in de Mariahal: eucharistieviering.
om 17 u. in de basiliek: gezongen vespers.
Het volledige overzicht van de vieringen in de Goede Week en met Pasen vindt u in het aprilnummer.
Maria, middelares en koningin | maart 2020
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We bidden voo
MET DE HEER WEERSTA IK
AAN ELKE BEPROEVING (LC 4)

We kennen het allemaal: een tijd waarin we het
moeilijk hebben, niet meer weten welke richting
we uit moeten, alsof we met ons leven in een
doodlopend straatje zijn beland. Tijdens zulke
momenten haalt wanhoop de bovenhand en
keren we God de rug toe. Maar wie Hem links
laat liggen, kan niet anders dan dwaalwegen
te bewandelen. In de vastentijd hebben we het
rechte pad maar te volgen: een weg van geestelijke vernieuwing die ons veertig dagen lang voorbereidt op het hoogfeest van Pasen. We kunnen
de veertigdagentijd dan ook aangrijpen om ons
naar de Heer toe te keren, om Hem opnieuw de
plaats te geven die Hem toekomt: in de kern van
ons leven.
Lucas schrijft dat Jezus, na zijn doopsel, vervuld
van de heilige Geest van de Jordaan terugkeerde.
‘Hij bleef veertig dagen lang in geestvervoering
in de woestijn, waar Hij door de duivel op de
proef werd gesteld’ (Lc 4, 1-2). Die beproevingen
waren meer dan een kleine hobbel op Jezus’ pad.
Ze waren het gevolg van zijn volgehouden keuze
om te doen wat zijn Vader Hem opgedragen had:
een leven leiden als Gods veelgeliefde Zoon, tot
het uiterste toe. Door zelf de strijd aan te gaan
met de duivel, tot op het kruis, is Christus in de
wereld gekomen om ons van de zonde te verlossen. Als we in de verleiding komen om een leven
zonder God te leiden, wijst Christus ons weer de
juiste weg.
De duivel probeert Jezus, die al dagen niets heeft
gegeten, uit zijn tent te lokken. Als Hij dan toch
de Zoon van God beweert te zijn, moet het voor
Hem toch een makkie zijn om een steen in een
brood om te toveren? Maar Jezus laat zich niet
vangen. Ook niet wanneer de duivel Hem ‘alle
koninkrijken van de wereld’ belooft. Ze zijn allemaal voor Jou, zegt Satan, op voorwaarde dat
Je die God van Je laat vallen en voor mij kiest (cf.
Lc 4, 5-7).
De duivel heeft het niet alleen op Jezus gemunt.
Soms benadert hij ons en speelt dan in op onze
Maria, middelares en koningin | maart 2020

typisch menselijke trekjes, zoals hoogmoed en
het verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid.
Doe je eigen zin, houdt hij ons voor, en je wint
vanzelf je waardigheid en je vrijheid terug! Als
we aan die verleiding toegeven, komen we op een
dwaalspoor uit. En dan verwijderen we ons van
Gods liefde. Willen we uit de valstrikken van de
‘boze’ blijven, dan is het goed om Jezus’ voorbeeld te volgen. Voor elke beproeving heeft Hij
een repliek uit het Oude Testament klaar. Als we
het woord van God in ons hart bewaren en het in
ons dagelijks leven uitdragen, als we vertrouwen
32

r en met elkaar
van haar moederlijke steun. Laten we dagelijks
voor en met elkaar bidden, zodat het kwaad nooit
het laatste woord zal hebben.
Pater Ghislain Kasereka, s.m.m.

INTENTIES

Om beterschap voor mijn zieke moeder – Om het
juiste evenwicht te vinden tussen bidden, werk en
rusten – Voor de oplossing van problemen tussen
broers.

VOOR ONZE OVERLEDENEN

BETEKOM: mevr. Josephina Van Lier-Van Espen –
BIERBEEK: mevr. Anna Vanautgaerde-Evers;
mevr. Clara Vandenbempt-Janssens – GENK:
br. Hugo, Willy Lemmens – GENT: P. Koen, Aloïs
De Meester; mevr. Angèle De Groote-De Buck –
HEVER, Schiplaken: mevr. Germaine Geets-Cools;
mevr. Jeanne Schauvaerts-Geysemans – HEVERLEE: mevr. Maria Couckuyt-Remmerie – KANNE: mevr. Anna Spetebroot-Jennekens – KRAAINEM: mevr. Mariette Timmermans-Vandenplas –
MAASMECHELEN: dhr. Koen Donders –
MACHELEN: mevr. Martine De Boever-Tjantele –
MERKSEM: mevr. Georgette GorremansMichielsen – MOLENSTEDE: mevr. Simone Vuegen-Ceusters – OOSTENDE: dhr. Noël Berquin –
OPGRIMBIE: mevr. Gertrude Geraerts-Aerden –
POPERINGE: zr. Godwine, Jeanne Ruyssen –
TESSENDERLO: mevr. José Boonen-Jannes –
TIELT: mevr. Cecile Debouck-Werniers; mevr.
Liliane Verbeke-Van Huylenbrouck.

hebben in Hem, kunnen we weerstaan aan welke
duivelse verleiding dan ook.
De veertigdagentijd is er om ons eraan te herinneren dat we het kwaad moeten blijven bestrijden.
Gelukkig staan we niet alleen in onze strijd.
De Heer, die de verleider altijd overwint, is bij
ons – op Hem kunnen we blijvend rekenen. Met
Maria aan onze zijde komen we elk moment van
wanhoop te boven. Wanneer alles lijkt tegen te
zitten, richten we ons tot haar. Elke keer als we
het noorden kwijt zijn, helpt zij ons weer op weg,
in Christus’ voetspoor. We weten ons verzekerd

Lijst afgesloten: 3 februari 2020.

GEBEDSNOVEEN
Onze gezamenlijke gebedsnoveen vindt plaats
van 17 maart tot 25 maart (Aankondiging van
de Heer). Dagelijks deelt u ook in de eucharistieviering die voor alle abonnees wordt opgedragen.
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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@mariaalcentrum.be
www.mariaalcentrum.be
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Verantwoordelijke uitgever en directie:
Pater Frans Fabry
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Glenn Geeraerts (eindredacteur), Nepolean James Raj,
Ghislain Kasereka, Mark Kemseke, Jan Meeuws,
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Marie-Bénédicte de Villenfagne
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DRUKKERIJ
Van der Poorten nv, Kessel-Lo
100% klimaatneutrale drukkerij
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HORIZONTAAL

1. Uitstel van betaling – 2. Met een
emmer ophalen – 3. Windstreek –
Dapper – Meisjesnaam – 4. Indonesisch eiland – Priem – 5. Bevel –
Domheid – 6. Vogel – Sterke drank
– 7. Evenredig deel – Zinledige,
schoonklinkende volzin – 8. Regeringsreglement – Commanditaire
vennootschap op aandelen – Tangens
– 9. Liturgische kandelaar met zeven
armen – 10. Lofzang gezongen bij
uitstalling van het H. Sacrament (twee
woorden).

OPLOSSING NR. 245
FEBRUARI 2020

VERTICAAL

1. Spaanse bedevaartplaats, waar de
Zwarte Madonna vereerd wordt –
2. Karretje voor het vervoer van bagage
in stations – 3. Oud-Egyptische zonnegod – Deel van een zeilschip – Met
name – 4. Havenstad in het noorden van
Israël – Muzikale term om de rust aan te
duiden – 5. Luitvormig snaarinstrument
– Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven – 6. Het honderdste deel van
een kroon – Bepaald familielid van wie
men verwacht te erven – 7. Appelsoort
– Zonderling – 8. Voorzetsel – Verbond
– Slede – 9. Voorzet van een bal die
rechtstreeks tot een doelpunt leidt –
10. Gebied ten noorden van Albanië.
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