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‘Alsof de Geest
ons aanraakte’

O

p het ogenblik dat ik dit schrijf, zijn
de laatste montfortaanse bedevaarten
van dit jaar achter de rug. Een groep
pelgrims is net terug uit het Heilig Land. Ook de
Lourdesgangers zijn weer thuis. Stakende Franse
luchtverkeersleiders dreigden stokken in de wielen te steken, maar met wat hulp van bovenaf (en
dankzij onze medewerkster Elke) verliep ook de
terugreis voorspoedig.

licht – die spontaan meededen. Maar achteraf
waren ze het erover eens: samen bidden had
hun deugd gedaan. Er was iets gebeurd dat het
gebed van de individuele aanwezigen oversteeg.
Zoals een van de bedevaarders het verwoordde:
‘Alsof de Geest door de kerk waaide en ons
aanraakte.’
De gebedsintenties van de fietsbedevaarders zouden de onze kunnen zijn: groot en klein verdriet,
zorgen thuis of in de kennissenkring, maar ook
dankbaarheid voor de kleinkinderen of onuitgesproken toekomstdromen. Al die boodschappen
bleven niet in het ijle hangen, maar werden door
de hele groep gedragen. Door samen het weesgegroet te bidden, hebben de aanwezigen de aanwezigheid van God gevoeld. Ze werden geraakt
door de Geest. Misschien is dat wel het beste
criterium, wanneer we achteraf oordelen of een
bedevaart al dan niet geslaagd is?

In de rubriek ‘Maria, altijd en overal ...’ blikt reisleider Jos Van den Bergh terug op de voorbije bedevaarten. Met een klein groepje fietsers ging hij
in augustus op pad in het Land van Herve. De
deelnemers waren onder de indruk van de kruisweg in Moresnet en de basiliek in Val-Dieu. Maar
wat hen vooral is bijgebleven van hun driedaagse,
is de kracht van het gebed.
Spectaculair was het niet, dat gebedsmoment
op die zomerse dag in de Voerstreek. Onze fietsers hebben er een rozenhoedje gebeden in een
kerk, samen met enkele bezoekers – buren wel-
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Maria, altijd en overal

aandachtig
Waarom bidden we tot Maria? Wellicht omdat we geloven dat ze aandacht heeft voor ons.
Aandacht die ze eerst zélf gekregen heeft, toen ze aangesproken werd om moeder te worden
van Jezus. Het gaat om aandacht die helemaal vervat ligt in de sfeer die bedevaartplaatsen
uitstralen. Aandacht door God gewekt, door Maria aantrekkelijk gemaakt, door ons en
onze medemensen mee opgebouwd.

E

een kinderkreet, want het was eind augustus, nog
vakantie dus in Vlaanderen. In de kerk zaten drie
mensen te bidden. Eén vrouw was de restjes kaars
uit de kandelaars aan ’t peuteren. Rustig aan,
zonder haasten.

erst willen we terugkomen op onze
laatste fietsbedevaart, afgelopen zomer
in het Land van Herve, Voeren, Moresnet-Chapelle en Aken. We willen vertellen
wat we daar meemaakten. We zijn onderweg
een uurtje gestopt in de Sint-Martinuskerk van
Sint-Martens-Voeren. We hadden gelezen in de
brochure van het netwerk Open Kerken dat ook
in Voeren een kerk altijd open was. We konden
er onze fiets aan de kant zetten en een tijdlang
genieten van de omgeving.

‘DE GEEST WAAIDE DOOR
DE KERK’

Toen we duidelijk maakten dat we met onze
groep wat tijd in de kerk wilden doorbrengen om
een rozenhoedje te bidden, kregen we een eenvoudige glimlach terug. De kaarsenmadam ging
rustig zitten naast de andere dames en bad met
ons mee. Wat een sfeer! Alle elementen speelden
samen om deze sterke sfeer op te roepen. We

Een kerkhof rond de kerktoren, de stilte van een
dorp dat in de ochtend leegloopt wanneer iedereen naar zijn werk trekt – en met af en toe toch
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ven zou geven: ja, ik wil meedoen en de stappen
zetten die mij gevraagd worden. ‘Mij geschiede
naar uw woord.’

namen alle tijd, we hádden ook alle tijd. Enkele
mensen, allen onbekend voor ons, voegden zich
spontaan bij onze groep. En ze namen deel aan
het gebed.

En zij, Maria, is aanwezig. Juist door in gebed
onze aandacht te geven aan wat haar overkomen is en wat ze heeft beleefd, weten we haar
aanwezig en gaan we haar tegemoet. Dat is toch
net bidden: de ander tegemoet gaan, je innerlijk naar de ontmoeting richten, geloven in de
aanwezigheid van de ander die sterker wordt
wanneer we onszelf in die aanwezigheid plaatsen. Dat is ons antwoord. Dat is toch ook wat er
gebeurde toen Maria de boodschap kreeg dat ze
moeder zou worden, maar ook toen ze de weerstand doorbrak die in haar opkwam omdat ze
niet onmiddellijk begreep wat er gebeurde. Toen
kon ze volmondig erkennen dat God aanwezig
was in die engel of boodschapper.

Later, bij het napraten na het avondeten, zijn enkele bedevaarders teruggekomen op dat moment.
Het had hen getroffen, het was aangenaam, hartverwarmend. ‘We hebben daar “echt” gebeden’,
zei iemand. Daarover wilde ik wat verdere uitleg.
Wat is dan ‘echt’ bidden? Wat was er zo anders?
Het antwoord liet niet lang op zich wachten:
‘Het was precies alsof God tijdens dat uur meer
aanwezig was dan anders. Of mag ik zeggen: de
Geest waaide door de kerk en raakte ons aan. Dat
is echt zo in mij blijven hangen.’

UITSTIJGEN BOVEN
HET ALLEDAAGSE

Als bedevaarders leggen we afstanden af, we gaan
op weg, te voet, per fiets of met welk vervoermiddel ook. We genieten van de natuur, van samen
buiten en onderweg zijn. We helpen elkaar verder
als het moeilijker wordt, en we onderstrepen dit
door elke dag momenten van gebed in te lassen.
Altijd gaat een bedevaart in de richting van een
bepaalde plaats, omdat daar specifieke aandacht
wordt gegeven aan wat ons overstijgt. En wat
ervaren we dan, waarvan we zeggen dat het méér
is dan de aanwezigheid van onze tochtgenoten?
We zoeken een andere dimensie van ons leven,
we zoeken een uitweg uit onze dagelijkse zorgen.
We maken ervaringen mee die ons doen uitstijgen
boven het doen en denken van elke dag. Ervaringen die ons in contact brengen met het diepere
leven in onszelf.

GODS AANWEZIGHEID
TASTBAAR MAKEN

Vaak heb ik me afgevraagd waarom bedevaarders
in Lourdes langs de grot willen gaan, de grot willen aanraken, en liefst in een mooi zakdoekje het
‘zweet’ van de rots willen meenemen naar huis.
Ook elders zie je zulke bijzondere rituelen.
Het heeft te maken met onze menselijke behoefte
om de aanwezigheid van de Ander ook tastbaar
gestalte te geven. We maken foto’s, we kiezen
een beeld, we schrijven een prentbriefkaart.
We zijn mensen van vlees en bloed. We willen
in gebaren en manieren van doen, met heel ons
hebben en zijn, met heel ons lichaam ook, in die
aanwezigheid gaan staan. We willen er de deugd
van ondervinden – en, als het even kan, dit ook
meedragen in voorwerpen die ons aan die mooie
momenten herinneren.

Wanneer dan de intenties voor het gebed verwoord worden, komt er een verbinding tot stand
tussen de groep mensen die samen bidden, maar
ook tussen wat er in ons leven gaande is en wat
er daarbovenop op ons afkomt of in ons gebeurt.
We komen in aanraking met datgene waarmee de
medebedevaarders innerlijk bezig zijn: met hun
zorgen, met hun verdriet, met hun verlangens.

Zulke momenten waarop we Gods aanwezigheid
ervaren, doen ons deugd. We zijn erop uit om te
zorgen dat we zelf in die ervaren aanwezigheid
van God kunnen blijven staan, net omdat die
ervaring ons voller leven schenkt. Bedevaartsoorden zijn plekken bij uitstek waar God aanwezig is
en in Maria naar ons toekomt. We zoeken manieren om dat mee te nemen in onze herinnering.
En door deze ervaring tijdens onze fietsbedevaart
uit te schrijven, ben ik er zeker van dat de mensen
die erbij waren, opnieuw de deugd voelen van ons
samenzijn in die open kerk.

MARIA TEGEMOETGAAN

Onze aandacht wordt naar buiten getrokken
in het samen bidden. Er komt verbinding tot
stand tussen wat we horen en wat we zeggen.
We beseffen dat het woorden zijn die aansluiten
bij wat Maria heeft uitgezegd toen ze een boodschap kreeg die een nieuwe wending aan haar le-

pater Jos Van den Bergh, s.m.m.
9
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(H)open voor
de toekomst
Eind deze maand, op 27 november, begint de advent. Hoe kunnen we deze ‘sterke tijd’
zinvol beleven? We vroegen het aan Carine Devogelaere, zuster annuntiate van Heverlee.
‘De advent is een uitgelezen tijd om te oefenen in hopen’, schrijft ze.

W

sioenen over de toekomst. Naast elkaar en soms
bijna afwisselend zeggen de profeten dat alles
naar de verdoemenis gaat, maar ook dat God heil
en geluk zal brengen. Want God wil dat mensen
leven vinden. Daarom krijgen we in de liturgische
lezingen van de advent een selectie van hoopvolle
en beloftevolle visioenen uit de profeet Jesaja te
horen. Die selectie zal ons naar de geboorte van
de Messias leiden.
Jesaja zegt: ‘Blijf niet staren op wat vroeger was,
sta niet stil in het verleden. Zie, Ik ga iets nieuws
beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?’
(43, 18-19) En Jezus zegt aan zijn leerlingen dat
het Rijk Gods midden onder hen is. De toekomst
die God ons belooft, wordt zichtbaar op haast
elke bladzijde van de Bijbel. Zijn rijk van gerechtigheid en vrede komt naar ons toe in uitdrukkelijke teksten, zoals de visioenen van de profeten
die ons heil toezeggen. En in de evangelies toont
Jezus door zijn manier van doen hoe een andere
wereld mogelijk is.

ie vandaag de krant leest, of het nu
op papier is of op het kleine scherm,
krijgt de miserie en het kwaad van de
hele wereld over zich heen. Wanneer het over de
toekomst gaat, lezen we bijna uitsluitend over
doemscenario’s en naderende rampen. Ecologisch
staat de wereld op het punt om zijn eigen ondergang waar te maken. Politiek gebeuren er vreemde dingen bij democratische verkiezingen. En er
komt geen einde aan oorlog en geweld.
Niet enkel de media geven ons negatieve boodschappen. We zijn zelf ook schuldig aan het uitvergroten van alles wat misloopt en we projecteren het naar de toekomst. Virussen bedreigen onze gezondheid en ons sociaal leven. Vluchtelingen
en asielzoekers noemen we een groot probleem.
Klimaatveranderingen bedreigen onze welvaart.
Voor gelovigen is de leegloop van vele parochiekerken een somber voorteken van het verdwijnen
van de Kerk. We zijn met zijn allen profeten
geworden van slechts één visioen: dat van onze
ondergang en de overwinning van het kwaad.

OEFENEN IN HOPEN

‘HET IS AL BEGONNEN’

Mensen hebben nood aan hoop en verlangen
naar woorden en tekens die voor hen toekomst
openen. Hoe komt het dan dat die zo zwakjes

Wie echter een profetenboek in de Bijbel leest,
krijgt altijd weer te maken met twee soorten vi-
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MET EN ZOALS MARIA

klinken in en onder ons? Waarom halen ze het
publieke forum niet? Wegens onwetenschappelijk en te naïef? Als gelovigen zijn we geroepen
om getuigen te zijn van de hoop die in ons
leeft.
Misschien is de advent een uitgelezen tijd om
te oefenen in hopen. Elke dag even stil worden
en proberen om tekens van een hoopvolle toekomst te lezen tussen de regels van onze tijd.
Hierbij kunnen de voorbeelden van anderen
ons inspireren.
In het boek Genesis lezen we hoe Abraham
van God de belofte krijgt van een talrijk nageslacht. Maar zijn vrouw Sara is al lang in haar
menopauze. ‘Zelfs toen alle hoop vervlogen was,
bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was
beloofd: zo talrijk zullen je nakomelingen zijn’
(Rom 4,18).

Zoals Simeon behoorde ook Maria tot de Joden
die hoopvol uitkeken naar de Messias. Elke advent opnieuw gedenken we hoe ze die verwachting beleefde. Als geen ander heeft ze uitgekeken
naar de geboorte van Jezus, God-met-ons. Elisabet, haar bloedverwante, prijst haar gelukkig
omdat ze vertrouwt dat Gods belofte werkelijkheid zal worden. Daarop zingt Maria haar hoop
op een nieuwe wereld uit in haar Magnificat
(Lc 1,46-55). In dit lied wordt zichtbaar hoe Maria zich bewust is van de misstanden in de wereld
waarin ze leeft. De Romeinen bezetten het land.
Er gaapt een kloof tussen rijken en armen. Veel
mensen lijden honger. Maar Maria ziet meer dan
al dat negatieve. Ze spreekt haar hoop en vertrouwen uit dat God zijn belofte van een nieuwe
wereldorde zal waarmaken.
De evangelies zijn spaarzaam met informatie
over Maria. Maar Lucas beschrijft hoe ze bij de
geboorte van Jezus en later ook als ze Hem terugvindt in de tempel van Jeruzalem, alles wat
ze meemaakt in haar hart bewaart. Daar voedt
ze haar hoop, ook al zal dat niet gemakkelijk geweest zijn. Na Jezus’ dood vinden we haar bij de
apostelen die wachten op de komst van de Geest.
Maria blijft bij hen, als een hoopvolle aanwezigheid. Want ze had ervaring met de kracht van
Gods Geest.

DE ARMEN NIET LATEN
ZAKKEN

In het boek Exodus lezen we hoe de Israëlieten
in een gevecht verwikkeld zijn met hun vijand
en Mozes bidt opdat ze de strijd mogen winnen.
Zolang hij zijn armen in gebed omhooggeheven
houdt, winnen de Israëlieten. Maar dat is een
vermoeiende houding en de tekst vertelt hoe
twee mannen zijn armen moeten ondersteunen
(Ex 17,11-13). Dit verhaal toont hoe anderen een
steun kunnen zijn om te blijven hopen en vertrouwen. Wie de moed of de hoop verliest, laat
immers de armen zakken.
In het evangelie volgens Lucas lezen we hoe
een bejaarde man in Jeruzalem al heel zijn leven leeft in de verwachting dat de Messias zal
komen. Op een dag fluistert de Heilige Geest
Simeon in om naar de tempel te gaan. Omdat
hij geleerd heeft naar mensen te kijken met een
hoopvolle blik, herkent hij in het kindje dat Jozef en Maria binnenbrengen de Verlosser van de
wereld (Lc 2,25-32).

Met Kerstmis vieren we hoe God naar ons toekomt, hoe Hij toe-komst opent. Zijn menswording
en meer nog zijn verrijzenis zijn overtuigende tekenen dat Hij zijn belofte houdt. Het toekomstvisioen dat Hij toen geopend heeft, mag ons tot op
vandaag inspireren om te leven met in ons hart
een visioen van hoop en vertrouwen. Danken
wij God voor allen die dit visioen in ons wakker
houden. Die ons leren zien hoe groot de hoop is
waartoe we geroepen zijn.
zuster Carine Devogelaere
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Wees gegroet …
in Scherpenheuvel
www.scherpenheuvel.be

WARMTE VAN BINNEN NAAR BUITEN
Na een hete zomer komt
een fris najaar en staan de
koude winterdagen voor de
deur. Tegelijk ontvangen we
de ‘koude douche’ van de
hoge energieprijzen. Zoals
met de coronapandemie
treft ook deze crisis iedereen.
Met covid werd de evidentie
van een goede gezondheid
doorbroken door de infecties, het ziek-zijn en de zware
dodentol. Nu wordt de evidentie doorbroken van de
zekerheid van een warm huis
en een warme werkplek. De
zekerheden die we hebben
opgebouwd in de relatief
‘goede tijd’, worden nu afgebroken en velen die voorheen
een ‘normaal’ leven konden
leiden, worden nu geconfronteerd met onzekerheid en armoede. Zelfs wie de
hoge prijzen nog aankan, dreigt met psychische
problemen te kampen vanwege de angst om niet
rond te komen.

geopend blijven om anderen
graag te zien.
Bij Maria komt die solidariteit, die verbondenheid, dat
graag zien zo gul samen in
de briefjes die mensen schrijven, in de intenties die men
aanbiedt, in de kaarsjes die
gebrand worden. Er komt
zoveel warmte, zoveel energie uit die niet van buitenaf
binnenkomt, maar die uit het
hart straalt naar buiten.
Deze tijd biedt aan christenen
de kans om te tonen wie ze
zijn en vanuit welke bron ze
leven. Maria gaat ons daarin
voor. Er is een innerlijk vuur
dat gevoed wordt door de
grenzeloze liefde van de Vader. Jezus Christus toonde
ons hoe wij dat ondoofbaar
vuur kunnen delen en vermenigvuldigen, vooral
in de daadwerkelijke zorg voor wie arm, ziek,
vreemd, in nood zijn.
De Heilige Geest is als een liefdesvuur over de
apostelen en over ieder van ons gekomen, zodat wij – net als Jezus – Gods liefdevolle gloed
kunnen uitstralen. Maria heeft als eerste in het
nieuwe Verbond die gloed ontvangen. Ze heeft
het vuur niet laten doven, ook niet in de pijnlijke
momenten van haar leven. Ze blijft stralen en wie
haar bezoekt, baadt in haar warmte.
Stralen dus, van binnenuit, met wat we onverdiend en gratis van de Vader hebben ontvangen,
opdat de wereld warmer zou worden.

We lezen de angst en de onzekerheid in de talloze berichten die bedevaarders richten aan
Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Op de
regels en ertussen zien we echter ook hoopvolle
boodschappen. Velen vragen om steun en kracht
voor anderen. Veel bedevaarders, ook zij die het
moeilijk hebben, bidden voor anderen die het in
hun ogen nóg moeilijker hebben. Dat is hoopvol,
want het drukt een solidariteit uit die het verschil
maakt in crisismomenten als die waarin we nu
leven. Het blijkt dat in alle afzien de ogen nog
Maria, middelares en koningin | november 2022

Luc Van Hilst, pastoor
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BUITENLANDSE AANDACHT VOOR BASILIEKSTAD
Op vrijdag 2 september werd een internationaal
interdisciplinair symposium georganiseerd in het
onthaalcentrum Huis van Maria. Het initiatief
kwam van de universiteit van Aken. Aan het
symposium, waar de voertaal het Engels was, namen een dertigtal onderzoekers deel. Verschillende anderen deden mee vanop afstand en online.
Sinds 2012 onderzoeken professoren en studenten van de richting architectuur de basiliek en
haar omgeving om aan de hand van de architecturale en kunsthistorische gegevens de betekenis
van deze site beter in beeld te krijgen. Tien jaar
lang zijn ze opmetingen komen verrichten, om
daarna de gegevens te analyseren en in kaart te
brengen. Hun vorige project was de dom van
Firenze. De keuze voor Scherpenheuvel was ingegeven door de bijzondere opbouw van het bedevaartsoord en haar betekenis in de Lage Landen.
Ondertussen werden ook onderzoeken gedaan
met het oog op de restauratie van de basiliek en
de site van het oratoriumklooster.
Nog maar eens is duidelijk geworden hoe bijzonder deze site is, niet alleen als bedevaartsoord,

maar – uiteraard ermee verbonden – de inplanting, de compositie van de gebouwen, de bijzondere plaats die Scherpenheuvel kreeg bij de aartshertogen Albrecht en Isabella, en de betekenis:
ruimer dan lokaal en regionaal, zelfs Europees.
Het is een schat die we hebben ontvangen en die
we met kennis van zaken en veel liefde koesteren.

101 KM DOOR HET HAGELAND
Op zaterdag 3 september, ruim na middernacht, kwamen de eerste van de 1.201 deelnemers aan de ‘101 km door het Hageland’ langs
de basiliek. In overleg met de organisatoren
van deze tocht werden, zoals vorig jaar, kaarsjes
aangestoken – één voor elke deelnemer – om
hen te verwelkomen en aan te moedigen, maar
ook om hen dichter bij Maria te brengen. Het
werd opnieuw gewaardeerd en op zaterdagvoormiddag was het een komen en gaan van
heel wat wandelaars.
21
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BEZOEK UIT ANTWERPEN
Ieder jaar in september komt de gemeenschap
van de kathedraal van Antwerpen op bedevaart naar Scherpenheuvel. Dit jaar kwam op
zaterdag 3 september een grote groep enthousiastelingen naar het Huis van Maria. Heel
wat gezinnen namen deel en voor de kinderen
en jongeren was er een speciaal programma.
Voor de liefhebbers mocht pastoor Van Hilst
een bezinning geven over het bedevaartsoord.
In de viering van 16 uur kwam de hele groep
samen en omdat er ook nog vormelingen van
Glabbeek op bezoek – net als andere bedevaarders – was het bijzonder druk aan de basiliek. Deugddoend!

DAMIAANMUSICAL
KRIJGT VORM
De voorbereidingen voor het afsluiten van het
Kroningsfeestenjaar zijn al goed op gang gekomen. Op donderdag 8 september werd het project voorgesteld door de mensen van Historalia.
Daar klonk ook de oproep om mee te doen,
zowel in de musical zelf als voor de andere activiteiten. Een warme oproep die we graag herhalen,
want het is een buitengewone kans om mee te
doen met iets unieks. Op vrijdag 16 september
werd deze voorstelling ook gebracht in Tremelo,
het Damiaandorp.
Meer info: historalia.be/damiaan.
Maria, middelares en koningin | november 2022
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PARCUM IS JARIG
Het CRKC (Centrum voor
Religieuze Kunst en Cultuur in
Leuven) werd enkele jaren geleden omgedoopt tot PARCUM.
Ze vieren dit jaar hun 25-jarig
bestaan en hebben daarvoor verschillende activiteiten gepland.
Zo kwamen ze met de medewerkers op dinsdag 13 september
naar Scherpenheuvel. Te voet
– uiteraard – vanuit Diest. Ze
werden door het architectenbureau Steenmeijer geïnformeerd
over de verschillende studies die
recentelijk werden uitgevoerd in
functie van de binnenrestauratie
van de basiliek. Michaël Hanne
gaf een rondleiding in de kerk,
de toren en de barokgang en
nadien kregen ze in het onthaalcentrum uitleg over hoe wij het
bedevaartsoord vandaag zien.
Proficiat aan het jarige PARCUM en dank voor alle zorgen
voor het kerkelijke erfgoed!

HET BEDEVAARTSOORD NODIGT UIT
Zondag 6 november in de basiliek: hoogmis om 10 uur, lof om 15 uur, en aansluitend Kaarskensprocessie in het teken van de Kroningsfeesten.
Vrijdag 18 november om 20 uur in de basiliek: feestelijk orgelconcert door Pierre Ramakers, organist-titularis van de basiliek.
Goud 1: C9 M22 Y65 K2
Goud 2: C0 M0 Y21 K20
Goud 3: C21 M39 Y81 K17
Goud 4: C1 M2 Y35 K0
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We bidden voo
HET ONGEWONE KONINKRIJK
VAN DE MENSENZOON

‘Bent U de koning van de Joden?’ vraagt Pontius Pilatus aan Jezus (Joh 18). Joodse leiders
hebben Hem afgeschilderd als een oproerkraaier
die de macht wil grijpen. Pilatus, als vertegenwoordiger van het Romeinse gezag, kan die beschuldiging alleen in politieke zin interpreteren.
Jezus wil echter geen tijd verliezen met spelletjes. ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld’, antwoordt Hij. ‘Als mijn koningschap bij
deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel
gevochten hebben om te voorkomen dat Ik aan
de Joden werd uitgeleverd.’ En wanneer Petrus
Hem bij zijn arrestatie te hulp schiet, zegt Jezus:
‘Zou Ik de beker die de Vader mij gegeven heeft
niet drinken?’
Jezus ontkent niet dat Hij koning is, maar Hij
geeft aan die titel een heel andere betekenis
dan Pilatus – en de Joodse gezagsdragers –
hadden verwacht. Zijn tijdgenoten hopen weliswaar op de komst van de Messias, een koning
waardig, maar voor hen heeft dat koningschap
een uitgesproken politiek karakter. En dat kan
Jezus niet aanvaarden. Christus-Koning trekt
niet ten oorlog, maar draagt het gewonde lam
op zijn schouder. Hij regeert met de doornenkroon op het hoofd, is uitgeput en dorstig, en
slaakt een kreet van pijn waaruit tegelijk hoop
klinkt: ‘Vader, in uw handen leg Ik mijn geest’
(Lc 23, 46).
In het koninkrijk van Maria’s Zoon wordt de
macht op een ongewone, zelfs paradoxale manier
uitgeoefend. De koning wordt er een dienaar.
Immers, Hij ‘is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als
losgeld voor velen’ (Mc 45, 10). Jezus’ lijdensweg
op de laatste dag van zijn aardse leven is daar het
ultieme bewijs van. Maar ook eerder toont Hij
zijn humane visie op het koningschap, namelijk
wanneer Hij – tot hun grote verbazing – de voeten van zijn leerlingen wast (Joh 13). Zo zal het
zijn in het koninkrijk van God.
Maria, middelares en koningin | november 2022

DIENAAR EN SLAAF ZIJN

Jezus roept ons op om zijn koninkrijk binnen te
gaan en met Hem te regeren. Hij roept ons om te
doen zoals Hij heeft voorgedaan, in alle eenvoud.
Na de voetwassing in het Johannesevangelie zegt
Hij: ‘Als Ik, jullie Heer en jullie Meester, je voeten
gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen.’
Ook in het Marcusevangelie spreekt Hij duidelijke
taal als het gaat over leiderschap: ‘Wie van jullie de
belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de ande32

r en met elkaar
komen en door middel van haar ook moet Hij in
de wereld heersen.’
Maria, de moeder van de Verlosser, is koningin geworden door zich dienstbaar op te stellen. In haar
Magnificat noemt ze zichzelf ‘zijn minste dienares’. Ze heeft alles in het werk gezet opdat zijn heerschappij mogelijk zou worden, tot aan het kruis op
Golgota toe. Nu is het aan ons om, met haar hulp
en naar ieders vermogen, te doen zoals zij.
Laten we niet ophouden om met en voor elkaar
te bidden.
pater Ghislain Kasereka, s.m.m.

INTENTIES

Voor de spoedige verkoop van onze woning op
voorspraak van de H. Jozef – Voor een goede afloop in een situatie – Om zegen voor het nieuwe
schooljaar – Om een goede band met mijn leerlingen – Voor een oom, opdat hij zijn zicht niet
volledig verliest – Voor roepingen – Voor een heropleving van de parochiegemeenschappen – Voor
onze kerkelijke leiders, dat ze tegen de stroom in
durven te gaan – Voor een positief resultaat van
de scan van onze zoon – Voor mijn familie –
Voor een collega – Voor onze kloosterlingen –
Opdat mijn nichtje gedoopt zou worden.

BID JE MEE?
Onze gemeenschappelijke gebedsnoveen begint op zaterdag 12 november en eindigt op het hoogfeest van
Christus, Koning van het heelal, zondag 20 november.
Je deelt eveneens in de eucharistieviering die dagelijks wordt opgedragen voor alle abonnees en voor onze
overledenen. Door samen te bidden,
dragen we elkaars lasten.

VOOR ONZE OVERLEDENEN

Antwerpen: zr. Claudine, Magda Janssen –
Lokeren: mevr. Georgette Mathieu, langjarige
redactiemedewerkster van onze tijdschriften –
Ninove: dhr. Petrus Suenaert – Zwevezele: mevr.
Noëlla Borret-Kesteloot – Waver: dhr. Gérard
van Haeperen, medewerker van ons Franstalige
tijdschrift.

ren zijn, en wie van jullie de eerste wil zijn, moet
slaaf van de anderen zijn’ (Mc 10, 42-44).
Mag de Heer zijn koninkrijk vestigen bij ons?
Dat hangt van jou en mij af. Het wordt makkelijker als we – net zoals de heilige Montfort
– het voorbeeld van Maria volgen. De beginzin van Montforts Ware Godsvrucht vat het
mooi samen: ‘Door middel van de allerheiligste
maagd Maria is Jezus Christus in de wereld ge-

Uit dank: Zittert-Lummen/Hoegaarden: dank
aan het Heilig Hart van Jezus; dank aan OnzeLieve-Vrouw van Goede Bijstand voor een verkregen gunst.
Lijst afgesloten: 23 september 2022
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89ste jaargang – november 2022
Maria, middelares en koningin is een
uitgave van de vzw Mariale Werken
Diestsevest 55, 3000 Leuven
016 30 82 12
middelares@mariaalcentrum.be
www.mariaalcentrum.be
btw BE 0416.682.009
We zijn open op werkdagen van
8 tot 12 en van 12.30 tot 16.30 u.
(vrijdag tot 14.30 u.)
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HORIZONTAAL

1. Afkomstig en afhankelijk van een
leenheer – 2. von … (Duits scheikundige, Nobelprijs 1905) – 3. Afkorting
van Eerwaarde Pater – Knevel – Gulden – 4. Indien ge dit doet, zult ge
krijgen, zo heeft Christus gezegd –
Woonplaats – 5. Boom – Plantage –
6. Gemeente in de provincie Antwerpen, ook meisjesnaam – Gierig mens –
7. Plaats in de Verenigde Staten –
Volksvertegenwoordiging in Rusland
van 1905 tot 1917 – 8. Oosterlengte –
De hel of het eeuwige … – Aankomend (afk.) – 9. Graven, spitten –
10. Degenen die voor radio of tv de
weerberichten geven.

OPLOSSING NR. 269
OKTOBER 2022

VERTICAAL

1. Maria, de Moeder Gods – 2. Tuinhuisje, zomerhuisje van latwerk en
groen – 3. Lage tij – Duitse stad vlakbij
de Belgische grens, met een prachtige
domkerk – Lidwoord – 4. National Aeronautics and Space Administration –
Hij die iets ontvreemdt – 5. Reep mager
spek in de buikwand van een varken –
Duitse stad met een zeer mooie kathedraal met een 161 m hoge toren –
6. Stad in Nigeria (West-Afrika) –
Plaats in Litouwen – 7. In den beginne –
Ringvormige handvatsels – 8. Onder
het nodige voorbehoud (Lat. afk.) –
Band of strook – Nomen nescio (afk.) –
9. Wereldberoemd bedevaartplaats in
Portugal – 10. Vlaamse benaming van
een Waals-Brabants stadje. De hoofdkerk is toegewijd aan St.-Medardus.
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ZIN IN EEN ABONNEMENT?
Maria, middelares en koningin verschijnt
tien keer per jaar. Een jaarabonnement
kost 23 euro (in België). Tarieven voor
het buitenland: 40 euro (EU-lidstaten) of
55 euro (buiten de EU). Voor een
steunabonnement betaal je 50 euro.
De nieuwe jaargang begint in april.
Schrijf het bedrag over op rekeningnummer BE12 0000 4099 1792
(BIC: BPOTBEB1) van
Middelares en koningin,
Diestsevest 55, 3000 Leuven.
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