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Beste vrienden van Radio Maria, beste 
luisteraars,

De kerstdagen liggen al een hele tijd achter 
ons, een nieuw jaar is begonnen. Voor Radio 
Maria betekende dat een grote verandering. 
Sinds 1 januari zijn we niet meer te ontvangen 
via de gekende FM-frequenties waar we 
de afgelopen 6 jaren gebruik van hebben 
kunnen maken in ons land. We zijn de Heer 
daar zeer dankbaar voor. Toch kijken we 
ook zeer hoopvol naar de toekomst. Radio 
Maria houdt niet op te bestaan. Integendeel! 
Met hernieuwde moed hebben we dit jaar 
ingezet om ons weer volledig te geven om 
de Blijde Boodschap van de Heer te blijven 
verkondigen, zij het nu wel langs andere 
kanalen. Eén daarvan is het grootste netwerk: 
DAB+, de digitale variant van FM. Sommigen 
hebben misschien angst – omwille van het 
onbekende – om de overstap te maken. Het 
is echter niet moeilijk. Een nieuw radiotoestel 
(te verkrijgen in iedere elektronicawinkel, of 
bij ons in de studio’s) volstaat om Radio Maria 
in verbeterde kwaliteit te kunnen beluisteren. 
Het bereik van dit netwerk wordt het komende 
jaar zelfs nog uitgebreid zodat we vanaf de 
zomer kunnen zeggen dat heel Vlaanderen de 
mogelijkheid zal hebben om onze boodschap 
via de radio te ontvangen. Ook Telenet (via 
het vertrouwde televisietoestel op nummer 
912) en internet blijven natuurlijk bestaan. 
Zij die een smartphone hebben, zoek gerust 
naar onze App. U ziet het, Radio Maria kan 
door iedereen beluisterd worden, en we 

zijn de Heer daar zeer dankbaar voor. Ook 
voor jullie blijvende steun – ook financieel – 
wensen we u aan het begin van een nieuw 
jaar zeer hartelijk te danken. De Heer geeft 
zeker in honderdvoud terug wat jullie allemaal 
al voor ons hebben mogen betekenen. Een 
welgemeende dank!

Ook al veranderen de middelen, de 
kernboodschap echter blijft dezelfde. Die 
bestaat namelijk al meer dan 2000 jaar. De 
drie Koningen die we onlangs vierden hebben 
een ster gevolgd om tot bij de Verlosser 
te komen. Een radio wordt zo als het ware 
ook een ster die men in alle veiligheid kan 
volgen om op een geestelijke manier God te 
ontdekken in ons eigen leven. Dit zou gerust 
ons voornemen mogen zijn. God bewuster 
zoeken door zijn ster – het Evangelie, dat 
we dagelijks verkondigen – te blijven volgen 
zodat Hij groter wordt en “ik” kleiner. Ons 
leven zal er – ondanks moeilijkheden van 
vandaag of van vroeger – aangenamer door 
worden. Niet wat het comfort betreft, maar 
zeker wel wat de vrede betreft in ons hart. 
Moge de Heer ons blijven begeleiden op deze 
weg naar Hem toe.
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Wenst u ook dit tijdschrift te 
ontvangen? 

Bel ons: 016/41 47 47

“In het begin was het Woord en het Woord 
was bij God, en het Woord was God.” Deze 
woorden uit het begin van het Evangelie van 
de heilige Johannes klinken ons bekend in de 
oren. Trouwens, we hebben ze onlangs nog 
gehoord op Kerstmis tijdens de dagmis. De 
evangelist en apostel Johannes heeft ons door 
zijn schrijven een nieuw begin gegeven, zoals 
we het – volgens de heilige Schrift – enkel 
kenden van bij de schepping. Want ook het 
eerste boek, Genesis, begint bij het begin. 
Toen schiep God namelijk in het begin de 
hemel en de aarde. Zowel de schepping als 
het Woord worden benadrukt in het begin. 
Het Woord – dat bij God is – heeft dus een 
scheppende kracht. En dat Woord is vlees 
geworden, en het heeft onder ons gewoond. 
Het grote mysterie van Kerstmis is eigenlijk 
een boodschap die Radio Maria niet alleen 
koestert, maar dagelijks overweegt doorheen 
de verschillende programma’s. 
Gebedsprogramma’s, onderricht, maat-
schappelijke programma’s of zelfs 
entertainment: alles staat bij ons in het licht 
van dat Woord, Jezus Christus. Dat Woord 
kan echter meer worden dan alleen maar een 
aaneenschakeling van geluiden verkondigd 
door een stem. Het kan terug de scheppende 

kracht worden in ons hart. Dit zal het geval zijn 
als we volledig – en bewuster – aanvaarden 
dat het Woord bij God was, en zelfs dat het 
Woord God is. Het Evangelie – en ook Radio 
Maria – is dus nooit louter een zender die 
waarden verkondigt, maar een zender die 
iemand verkondigt, een persoon. En die 
persoon is Jezus die sinds 2000 jaar zovele 
harten heeft geraakt, en zoveel betekent heeft 
voor de gehele mensheid. Hopelijk ook voor 
ons. En met dat als doel voor ogen gaan we – 
zoals gezegd met alle middelen die we hebben 
– vooruit. 
Moge de Heer die we dagelijks verkondigen ook 
voor u, beste luisteraar, weldoener en vriend 
van Radio Maria, meer en meer de persoon 
worden die uw leven betekenis geeft, en die 
een toegang zal zijn tot een nieuw leven, een 
eeuwig leven. Moge de heilige Maagd Maria, 
zijn en onze Moeder, onze hulp zijn om te 
komen tot de diepe vreugde die enkel Jezus 
ons kan geven.

Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria

Editoriaal
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Sinds 1 januari is Radio Maria niet meer te beluisteren via FM. Radio 
Maria gaat voluit digitaal. Via DAB+ is Radio Maria gratis te beluisteren 
in hoge geluidskwaliteit. 

Ik zie wel de stationsnamen, maar heb 
geen geluid?   

Digital Radio is – zoals de naam het zegt – 
digitaal. Ook bij de ontvangst is dat zo: ofwel heb 
je het geluid in perfecte kwaliteit ofwel heb je 
helemaal niets. Wanneer je buiten het zendbereik 
van de zender komt valt de ontvangst helemaal 
weg.

Herpositioneer eventueel de radio of antenne en 
probeer het nog eens opnieuw.

Uit welke modellen kan ik kiezen?   

Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een 
DAB+ versie van. Wekkerradio’s, portable radio’s, 
HiFi componenten, walkman’s, autoradio’s,  
micro- en mini systemen, USB-sticks,…Wil je van 
alle digitale mogelijkheden gebruikmaken dan zijn 
er radio’s met een klein beeldscherm. Er zijn 100-
en modellen verkrijgbaar.

Waar kan ik een Digital Radio ontvanger 
kopen?   

Digitale ontvangers zijn te koop bij de kleinhandel 
en op diverse webshops. 
Er worden door ons ook twee modellen 
aangeboden. Indien u interesse hebt in één van 
deze modellen, neem dan contact met ons op : 
016 41 47 47                  

Hoeveel kost een Digital Radio ontvanger?  

BLIJF LUISTEREN NAAR 
RADIO MARIA MET 

Wat is DAB+?

DAB+ staat voor “Digital Audio Broadcasting”, het uitzenden 
van digitale radio via de ether.  De “+” staat voor de nieuwste 
audiocodering, HD klankkwaliteit, bijkomende informatie zoals 
verkeersinformatie, weerkaarten, afbeeldingen van artiesten, 
webcambeelden uit de studio, … Alle radiostations die vandaag 
beslissen om te starten met digitale uitzendingen doen dat in 
DAB+.

Kan ik met digitale radio programma’s pauzeren, 
terugspoelen of opnemen?   

Sommige radiotoestellen hebben de optie om live 
uitzendingen te pauzeren en terug te spoelen. Andere 
hebben een timer voor het opnemen van programma’s 
op een specifi ek tijdstip. Beide mogelijkheden geven je 
fl exibiliteit en controle.

Hoe stel ik mijn ontvanger in om Digital Radio 
te ontvangen?

Wanneer je de digitale radio voor het eerst aanzet, 
druk dan op ‘full scan’ of ‘auto tune’ zodat alle 
stations in jouw regio in het geheugen worden 
opgeslagen. Volg daarnaast de instructies in de 
gebruiksaanwijzing. Als je radio niet automatisch 
update met nieuwe zenders, druk dan regelmatig 
op ‘auto tune’ om nieuwe zenders te vinden. 
En houd deze website in de gaten voor actuele 
informatie.

Als je niet alle zenders ontvangt, kun je de 
volgende stappen doorlopen:

1. Op autotune drukken
2. Herpositioneren van de radio, dan autotune
3. Herpositioneren van de antenne, dan autotune

FM/DAB+ 
RADIO

FM/DAB+ RADIO

WERKT ZOWEL OP 220 V 
ALS MET BATTERIJEN 

RICHTPRIJS 40 €
VERZENDING 6 €

WERKT ZOWEL OP 220 V ALS 
MET BATTERIJEN 
ZODAT JET HET TOESTEL KAN 
MEENEMEN IN DE AUTO.

MET VOORKEURKNOP VOOR 
RADIO MARIA

RICHTPRIJS 50 €
VERZENDING 6 €

De enorme variatie in modellen en mogelijkheden betekent een groot verschil in 
prijs. Van minder dan 30 euro tot enkele honderden euro. Als je een beetje uitkijkt 
is een DAB+ radio niet duurder dan een FM-radio. En bijna alle DAB+ radio’s hebben 
overigens ook FM aan boord.

Rekening: BE49 7333 7333 7771

Helpt u  Radio Maria in haar missie het evangelie 
van Jezus Christus te verkondigen in heel ons land? 

Aarzel niet ons te steunen.
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Wat is het bereik van Digital Radio?   

In de huidige fase is de dekking nog niet overal 
gegarandeerd. Dat de ontvangst buiten beter kan zijn dan 
binnen heeft te maken met de aanwezige signaalsterkte 
buiten en de omvang van eventuele obstakels. 
Bijvoorbeeld: een houten wand van een schuurtje houdt 
minder signaal tegen dan het beton van een muur en zal 
dus een betere ontvangst genereren. Het is net hetzelfde 
als bij mobiele telefonie ontvangst.

Kan ik mijn favoriete Digital Radio zenders 
ook in het buitenland ontvangen?   

DigitalRadio zijn digitale radio-uitzendingen via de ether. 
Dat betekent – net zoals bij FM overigens – dat de signalen 
nog enkele kilometers over de grens te ontvangen zijn, 
maar dat je dan zal overschakelen naar het aanbod van 
dat land.  DAB+ is een Europese norm. Je ontvanger blijft 
dus werken in het buitenland.

Omgekeerd kan je zo ook de digitale radio-uitzendingen 
van Nederland, Duitsland, Wallonië of Frankrijk in een 
deel van Vlaanderen ontvangen.

Van onze buurlanden hebben vooral Nederland en 
Duitsland al een heel ruim aanbod van digitale radio-
uitzendingen.

Kan ik FM en AM ontvangen op mijn digitale 
radio?   

Dat hangt af van het model, maar de meeste DAB+ radio’s 
kunnen ook FM ontvangen en soms zelfs AM.

Is Digital Radio hetzelfde als internetradio?

Nee, Digital Radio zendt gratis uit in de ether (door 
de lucht). Internetradio wordt gestreamd via het 
telecommunicatienetwerk. Daaraan zijn kosten verbonden 
afhankelijk van de tarieven die de serviceprovider 
berekent.

Hoe ontvang ik digitale radio in mijn auto?

Verschillende fabrikanten hebben modellen waarin een 
digitale radio standaard wordt meegeleverd of als optie 
verkrijgbaar is. Vraag hiernaar bij de dealer bij de aanschaf 
van een nieuwe auto. Voor het inbouwen van een digitale 
radio in een bestaande auto is een reeks ontvangers te 
koop in de vakhandel.

9 november

Mariathon   
HARTELIJK DANK !



16u   Lezingen / Bidden onderweg
17u   Vespers

17u15  Maandag:   Radio Vaticaan (Kevin Colle) om 17u30
   Dinsdag:  
  1e en 3e dinsdag: Radio Vaticaan*   
  2e en 4e dinsdag: De stem uit het Oosten (Pater Paulus)
   Woensdag:  Muziek
   Donderdag:  Radio Vaticaan (Kevin Colle) om 17u30
   Vrijdag:
  1e en 3e vrijdag:  Het archief (Kevin Colle)*
  2e en 4e vrijdag:  Op weg met Hildegard*
   Zaterdag:  Radio Vaticaan* om 17u30
   Zondag:  Radio Vaticaan* om 17u30

18u   Angelus 

18u15  Maandag:  Klassiekuur*
   Dinsdag:   
  1e en 3e dinsdag:  Het inzicht (Marleen Caers)    
  2e en 4e dinsdag:  Missio werkt (Missio)   
   Woensdag:  Nonkel Pater achterna (18u05)
      De Kerk leeft* (18u30)
   Donderdag:  Herhaling van maandag 13u
   Vrijdag:  Klassiekuur*
   Zaterdag:  Herhaling van dinsdag 13u
   Zondag:  Herhaling van donderdag 20u

19u30   Rozenkrans

20u   Maandag:  De rots in de branding*
   Dinsdag:   De Kerk leeft*
   Woensdag:  Gebed met Sant’Egidio
   Donderdag:
  1e en 3e donderdag:  Religieuze Poëzie (E.H. Van der Linden)
  2e en 4e donderdag: De openbaring (Diane Kets)
   Vrijdag:   Radio Maria telefoneert (Nele Uytterhoeven)*
    Zaterdag:   Herhaling van woensdag 17u15   
   Zondag:   Klassiekuur*

21u   Het heiligenverhaal van de dag, 
   gevolgd door ‘Het Woord  Spreekt’ *
   (zaterdag gevolgd door ‘Nonkel pater achterna’)
21u30   Completen
21u40   Catechismus*
22u40   Heiligen getuigen
23u30   Rozenkrans

   Tussen middernacht en 6u15 ’s morgens hebben er herhalingen  
     van de verschillende programma’s plaats.

** programma te vinden op onze website: www.radiomaria.be
* Herhaling van eerder uitgezonden programma
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6u15   Bidden onderweg
6u30   Lezingendienst
7u   Angelus
7u02   Rozenkrans
7u30   Catechismus **
8u30   Lauden
9u   H. Mis   op zondag om 10u 
      voorafgegaan door ‘De rots in de branding’: 8u50
9u50   Bijbellezing

10u30  Maandag:   De Kerk leeft (Nele Uytterhoeven)
   Dinsdag:   Op de agenda (Marianne Hubin)
   Woensdag:  Radio Maria telefoneert (Nele Uytterhoeven)
   Donderdag:  De rots in de branding (Jos Decock)
   Vrijdag:
  1e en 3e vrijdag:  Religieuze poëzie (E.H. Van der Linden)
  2e en 4e vrijdag:  De openbaring (Diane Kets)
   Zaterdag:   Op de agenda*

11u30  Het woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift
12u   Angelus
12u05   Middaggebed
12u15   Rozenkrans
12u40  Het heiligenverhaal van de dag

13u   Maandag:
  1e en 3e maandag:  Radio Maria op bezoek (Omer Laermans)
  2e en 4e maandag: Gebedsgroep Biddende Moeders
   Dinsdag:
  1e dinsdag:   Biofi des (Vincent Kemme)
  2e dinsdag:   In gesprek met een priester 
      (Patrick Vandenhove)
  3e dinsdag:   Kerk in nood 
  4e dinsdag:   Op bedevaart met Maria (Jos Decock)
   Woensdag:  
  1e en 3e woensdag: Kathovisie (Marianne Hubin)
  2e en 4e woensdag:  De wereld van Radio Maria (Nele Uytterhoeven)
   Donderdag:  Klassiekuur 
      (Marc en Marie-Christine Van Hoorick)
   Vrijdag:  Kruisweg gevolgd door “Nonkel Pater achterna”
   Zaterdag:  Herhaling van woensdag
   Zondag:  Herhaling van dinsdag

14u15  Maandag:  Muziek
   Dinsdag:
  1e en 3e dinsdag:  Muziek
  2e en 4e dinsdag: Radio Vaticaan*
   Woensdag:  Verhalen over Sint Jozef
   Donderdag:
  1e en 3e donderdag:  Het archief (Kevin Colle)
  2e en 4e donderdag:  Op weg met Hildegard (Dr. Louis Van Hecken)
   Vrijdag:  Radio Vaticaan*
   Zaterdag:  Herhaling van donderdag
   Zondag:  Herhaling van woensdag 17u15  

15u   Uur van de Goddelijke Barmhartigheid
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Vrijwilliger in de kijker

Kan u zich even voorstellen?

Ik ben Marleen Caers, getrouwd met Frank 
Vos, moeder van 2 dochters en grootmoeder 
van 5 kleinkinderen. Van opleiding ben 
ik dr. In de wetenschappen. Ik heb heel 
wat jaren in de farmaceutische industrie 
gewerkt tot een diepe bekeringservaring 
het voor mij onmogelijk maakte om nog 
langer in die sector actief te zijn. Later heb 
ik nog gestudeerd aan het Hoger Instituut 
voor Godsdienstwetenschappen en ben ik 
catecheet van het bisdom geworden. Daarna 
heb ik enkele jaren in het godsdienstonderwijs 
gewerkt. Een ernstige ziekte heeft daar in 
2003 een einde aan gemaakt. Sindsdien ben 
ik ‘vrijwilliger’ in de Kerk en ben ik op heel wat 
fronten actief. Sinds april 2016 verzorg ik op 
Radio Maria het programma ‘Het inzicht’.

Kunt u ons wat meer vertellen 
over de weg die Jezus met u 
gegaan is in uw leven?

Mijn weg met Jezus is helemaal niet alledaags 
te noemen! Ik kom uit een katholieke familie, 
waar het geloof eerder uit gewoonte beleefd 
werd. Ik bracht mijn tienerjaren door in de 
beruchte 60er jaren waar plots grenzen 
opengingen die tot dan gesloten geweest 
waren. Dat sprak tot de verbeelding. Na mijn 
studies biologie kreeg ik een studiebeurs naar 
Japan waar ik in de boeddhistische tempels 
aan de rand van de steden kennis maakte met 
de stilte die indrukwekkend was en met een 
exotische religie die enkele jaren later mijn 
leven sterk zou beïnvloeden. 
Kort na mijn huwelijk werd ik heel sterk 

geconfronteerd met allerhande moeilijkheden 
waaruit ik geen uitweg vond en waarvoor 
mijn christelijk geloof mij, op het eerste 
zicht, geen steun en oplossing bood. Eigenlijk 
ging ik door een diepe existentiële crisis. 
Begeleiding had ik niet, ik ging dan maar zelf 
op weg. Omdat mijn christelijk geloof niet 
geworteld was, ging ik andere wegen, en 
wat voor wegen! Ongeveer 12 jaar lang heb 
ik gezocht en telkens meende ik te vinden 
in alles wat New Age te bieden heeft. Ik heb 
wel 30 verschillende zaken uitgeprobeerd, 
maar telkens kwam ik uit op hetzelfde punt: 
dit is het niet, wat is het dan wel? Tijdens 
een samenkomst met baptisten maakte ik 
een nogal onverwachte keuze: ik nodigde 
Jezus uit in mijn hart! Deze keuze heeft alles 
veranderd. Het heeft nog wel 2 jaar geduurd 
vooraleer er een echte doorbraak kwam, maar 
het kompas was eindelijk in de goede richting 
gezet! En, het kan haast niet symbolischer, 
in de Kerstnacht van 1991 maakte ik in de 
kathedraal van Mechelen tijdens de eucharistie 
een indrukwekkende bekering door waarbij 
Jezus opnieuw, misschien voor het eerst?, 
in mijn hart geboren werd. Sindsdien ga ik 
dagelijks naar de eucharistie en houd ik heel 
veel van eucharistische aanbidding.

Wat is uw relatie met de Heilige 
Maagd?

De Heilige Maagd Maria heeft een bijzondere 
rol gespeeld op weg naar mijn bekering. 
Tijdens een intense nachtelijke ervaring heeft 
de Moeder Gods ‘mijn hart in beslag genomen’. 
Sindsdien heb ik een heel bijzondere band 
met Haar. Wij zijn zelfs naar Scherpenheuvel 
verhuisd, op uitnodiging van Maria, zo zou 

ik het wel durven zeggen! Ik houd heel veel 
van het rozenkransgebed en ik heb al vaak 
de weldoende vruchten van het bidden ervan 
gezien.

Op welke manier bent u betrokken 
bij Radio Maria en hoe heeft u 
Radio Maria leren kennen?

Ook mijn kennismaking met radio Maria was 
bijzonder. In augustus 2008 maakte ik tijdens 
een bedevaart naar Lisieux kennis met Vincent 
Wibier. We hadden hartelijke gesprekken, het 
was duidelijk dat het tussen ons goed klikte! 
Enkele maanden later belde hij me op met de 
mededeling dat hij medewerker geworden was 
bij een nieuwe radio in Nederland: Radio Maria. 
Hij nodigde mij prompt uit om mee te doen 
met zijn nieuwe programma dat in september 
2009 van start zou gaan. Dat programma 
heette: Van harte katholiek en het bestaat nog 
altijd. Ik breng er sindsdien maandelijks een 
column over wat een katholiek zoal meemaakt 
en beleeft in het dagelijks leven. Een latere 
medewerkster van Radio Maria Vlaanderen 
hoorde eens een bijdrage van mij en nodigde 
mij een aantal keer uit voor een interview bij 
Radio Maria Vlaanderen. Tot Priester Karlo mij 
op een bepaald ogenblik opzocht met de vraag 
of ik geen programma wilde maken rond de 
rijkdom en de schoonheid van ons katholiek 
geloof en al de valkuilen en verleidingen 
waarmee gelovigen de dag van vandaag te 
maken krijgen. 

Wat draagt Radio Maria bij aan 
uw leven?

Radio Maria heeft, mede door het vele 
opzoekingswerk voor mijn programma, 
in de loop van de jaren voor een sterke 
geloofsverdieping gezorgd. Radio Maria speelt 
ook een rol in het integreren van mijn geloof in 
mijn dagelijks leven. Door mijn bijdragen aan 
Radio Maria Vlaanderen en Nederland en de 
fijne samenwerking met het team voel ik me 
verbonden met de grote wereldwijde familie 
van Radio Maria. Die verbondenheid geeft mij 
veel vreugde!

Waarom denkt u dat Radio Maria 
belangrijk is voor ons land?

Radio Maria zorgt in Vlaanderen voor een sterke 
en biddende aanwezigheid en verkondiging 
van ons katholiek geloof in een tijd waarin 
vele christenen het geloof van hun jeugd en 
van hun voorouders los gelaten hebben. Waar 
dat toe leidt zien we helaas al te veel rondom 
ons, maar ook op wereldschaal. Voor vele 
luisteraars is Radio Maria een baken van licht 
en krijgen ze opnieuw vertrouwen, zij kunnen 
er terecht met hun intenties en voelen zich 
gedragen. Radio Maria brengt ook degelijke 
en betrouwbare informatie over ons katholiek 
geloof. Die informatie is heel belangrijk in 
een wereld die gedomineerd wordt door heel 
wat valse spirituele leraars. Ik ben ervan 
overtuigd dat Radio Maria de luisteraars ook 
nieuwe liefde schenkt voor het gebed: het 
rozenkransgebed, het getijdengebed van de 
Kerk, het Angelusgebed. Voor velen is het een 
vaste leidraad in hun leven geworden.

Marleen
Caers
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broeders. 
Bidden is, zoals elke echte dialoog, ook 
altijd: stil kunnen zijn, dialogen kennen 
momenten van stilte, in stilte bij Jezus zijn. 
Wanneer wij naar de Mis gaan gebeurt het 
soms dat we enkele minuten te vroeg zijn 
en beginnen te kletsen met wie naast ons 
zit. Dat is niet het moment om te kletsen. 
Het is een moment van stilte om ons voor te 
bereiden op de dialoog. Het is het moment 
van inkeer in het eigen hart en je voor te 
bereiden op de ontmoeting met Jezus. Stilte 
is erg belangrijk. Denk aan wat ik vorige 
week heb gezegd: we gaan niet naar een 
voorstelling, we gaan naar de ontmoeting 
met de Heer en de stilte bereidt ons voor 
en begeleidt ons. In stilte bij Jezus zijn. Aan 
de geheimnisvolle stilte van God ontspringt 
zijn Woord dat in ons hart weergalmt. Jezus 
zelf leert ons hoe het echt mogelijk is bij de 
Vader 
“te vertoeven” en Hij toont ons dat aan de 
hand van zijn gebed. De Evangelies tonen 
ons Jezus die zich op afgelegen plaatsen 
terugtrekt om te bidden. Wanneer de 
leerlingen die innige verhouding van Jezus 
met de Vader zien, voelen ze het verlangen 
om daaraan deel te kunnen hebben en 
vragen Hem: “Heer, leer ons bidden” (Lc 
11, 1). 
We hebben dit gehoord bij de eerste lezing 
aan het begin van deze audiëntie. Jezus 
antwoordt dat de eerste voorwaarde om te 
kunnen bidden is: in staat zijn “Vader” te 
zeggen. Laten we dit goed beseff en: als ik 
niet in staat ben God “Vader” te noemen, ben 
ik niet in staat te bidden. We moeten leren 
“Vader” zeggen, wat wil zeggen: ons, met 
kinderlijk vertrouwen, in zijn aanwezigheid 

weten. Om te kunnen leren, moeten we 
nederig bekennen dat we nood hebben aan 
onderricht en met eenvoud zeggen: Heer, 
leer mij bidden. 

Dat is het eerste punt: nederig zijn, 
beseff en dat we kinderen zijn, in de Vader 
rusten, op Hem vertrouwen. Om in het Rijk 
der hemelen te komen moet men zich klein 
maken als kinderen. In de zin dat kinderen 
in staat zijn tot vertrouwen, zij beseff en dat 
iemand voor hen zal zorgen, voor eten en 
voor kleding enz.

Dat is de eerste houding: vertrouwen en 
vertrouwelijkheid, zoals een klein kind 
tegenover zijn ouders: weten dat God aan 
je denkt, voor je zorgt, voor jou, voor mij, 
voor allen. 

De tweede houding, ook eigen aan 
kinderen, is zich laten verrassen. Een klein 
kind stelt duizenden vragen omdat het de 
wereld wil ontdekken. Het verwondert zich 
over de kleinste zaken omdat alles nieuw 
voor hem is. Om in het Rijk der hemelen 

Terugblik 
Radio Vaticaan

Kevin Colle

We gaan niet naar 
een voorstelling, 
we gaan naar de 

ontmoeting met de 
Heer en de stilte 

bereidt ons voor en 
begeleidt ons.

We moeten leren 
“Vader” zeggen, wat 
wil zeggen: ons, met 
kinderlijk vertrouwen, 
in zijn aanwezigheid 

weten.
Sinds kort heeft de paus de reeks 
catecheses over de christelijke hoop 
beëindigd en is hij begonnen met een 
nieuwe reeks, ditmaal over de Eucharistie. 
Het belangrijkste Sacrament dat het 
voedsel is van ons leven als christenen, 
waar we Jezus zelf ontmoeten en 
Hem mogen ontvangen, dat is het 
thema van deze prachtige reeks die 
u kon beluisteren tijdens verschillende 
afleveringen van Radio Vaticaan. 
Een eerste catechese van de Paus 
draagt als titel: “De Mis is gebed”.

Dierbare broeders en zusters, 

We gaan verder met de catecheses over 
de Heilige Mis. Om de schoonheid van 
de Eucharistieviering te verstaan, wil ik 
graag beginnen met een heel eenvoudig 
gegeven: de Mis is gebed, meer nog, ze 
is het gebed bij uitstek, 
het hoogste, het meest 
verheven en tegelijk 
het meest concrete 
gebed. Het is in feite de 
liefdesontmoeting met 
God door middel van zijn 
Woord en het Lichaam 
en Bloed van Jezus. Het 
is een ontmoeting met 
de Heer.
Maar eerst moeten 
we een vraag 
beantwoorden. Wat is 
het gebed eigenlijk? Het 
is op de eerste plaats 
dialoog, een persoonlijke 
relatie met God. De mens is geschapen als 
een wezen in persoonlijke verhouding tot 
God die zijn volledig verwerkelijking 

slechts vindt in de ontmoeting met zijn 
Schepper. De weg van het leven loopt naar 
de defi nitieve ontmoeting met de Heer. 
Het Boek Genesis stelt dat de mens werd 
geschapen naar het beeld van en de 
gelijkenis met God, die Vader en Zoon en 
Heilige Geest is, een volmaakte relatie van 
liefde en eenheid. Zo kunnen we verstaan 
dat wij allen werden geschapen om in een 
volmaakte relatie van liefde te treden, in 
een voortdurend zich geven 
en ontvangen om de volheid van ons wezen 
te vinden.
Wanneer Mozes in de nabijheid van de 
brandende braamstruik door God wordt 
geroepen, stelt hij de vraag naar Gods 
naam. En wat antwoordt God? “Ik ben die 
is” (Ex 3, 14). 

In haar oorspronkelijke 
betekenis vertolkt deze 
uitdrukking aanwezigheid 
en welwillendheid, 
meteen voegt God er 
dan ook aan toe: “Dit 
moet ge de Israëlieten 
zeggen: Jahwe, de God 
van uw vaderen, de God 
van Abraham, de God 
van Isaak en de God van 
Jakob, zendt mij tot u.” 
(Ex 3, 15). Zo doet ook 
Jezus dit wanneer Hij 
de leerlingen roept om 
bij Hem te zijn. Dat is 
dus de grootste genade: 

mogen ervaren dat de Mis, de Eucharistie, 
het bevoorrechte moment is om bij Jezus 
te zijn en, door Hem, bij God en bij onze 
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te komen moet men zich 
durven verwonderen. In 
onze relatie tot de Heer, 
in het gebed, ik vraag 
het, verwonderen we 
ons of denken we soms 
dat bidden praten met 
God is zoals papegaaien? 
Neen. Het is een kwestie 
van vertrouwen, het hart 
openen om zich te laten 
verwonderen. Laten we 
ons verrassen door God 
die altijd de God van 
de verrassingen is? De 
ontmoeting met de Heer 
is immers altijd een 
levendige ontmoeting 
en geen museum maar 
ontmoeting. Het is een 
levendige ontmoeting en 
wij gaan naar de Mis en 
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Christus en de Samariataanse vrouw bij de waterput, Angelika Kauff mann

niet naar een museum. We gaan naar een 
levendige ontmoeting met de Heer. 
In het Evangelie wordt over een zekere 
Nicodemus gesproken (Joh 3, 1-21), een 
bejaarde man, iemand met gezag in Israël. 
Hij gaat naar Jezus om Hem te leren kennen. 
En de Heer spreekt hem over “opnieuw 
geboren worden”. 
Wat betekent dat? Kan 
men herboren worden? 
Is het mogelijk om 
opnieuw de smaak, 
de vreugde en de 
verwondering over het 
leven te vinden, ook 
met zoveel tragedies 
voor ogen? Dat is een 
fundamentele vraag 
aan ons geloof en dit 
is het verlangen van elke echte gelovige: 
het verlangen om herboren te worden, de 
vreugde van het herbeginnen. Leeft dat 
verlangen in ons? Heeft ieder van ons die 
wens om altijd herboren te worden om de 
Heer te ontmoeten? Leeft dat verlangen 
in jullie? Men kan het makkelijk verliezen. 
Omwille van de vele activiteiten, omwille 
van de vele projecten die men wil realiseren, 
blijft er uiteindelijk zo weinig tijd over dat 
we uit het oog dreigen te verliezen wat 
fundamenteel is: ons leven van het hart, ons 
geestelijk leven, ons leven als ontmoeting 
met de Heer in het gebed. 

Jazeker, de Heer verrast ons door ons te tonen 
dat Hij van ons houdt ook in onze zwakheid. 
“Jezus Christus, die geheel zondeloos is, die 
al onze zonden goedmaakt, en niet alleen die 
van ons maar die van de hele wereld” (1 Joh 2, 
2). Deze gave, bron van waarachtige troost, 

want de Heer vergeeft 
ons altijd, ontvangen 
we door middel van 
de Eucharistie. Het 
bruiloftsmaal waarbij 
de Bruidegom onze 
broosheid ervaart. 
Mag ik zeggen dat de 
Heer, wanneer ik in de 
Mis communiceer, mijn 
broosheid ervaart? Ja! 
We mogen dat zeggen 

omdat het waar is! De Heer ervaart onze 
broosheid om ons terug te voeren naar 
onze eerste roeping: het beeld van en de 
gelijkenis met God te zijn. Dat is het milieu 
van de Eucharistie, dat is het gebed.

Kan men herboren worden? 
Is het mogelijk om opnieuw 
de smaak, de vreugde en de 
verwondering over het leven 
te vinden, ook met zoveel 

tragedies voor ogen?
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Het Angelus:

 7u
 12u
 18u
 24u

De Rozenkrans:

 7u
 12u15
 19u30
 23u30

Het kerkelijk getijdengebed:
 
 6u30 Lezingendienst
 8u30  Lauden
 12u05  Middaggebed
 17u   Vespers
 21u30  Dagsluiting

Dagelijkse Eucharistieviering om 9u (zondag om 10u)
Dagelijks ‘Uur van de Goddelijke Barmhartigheid’ om 15 u

Wij bidden met u

Ook via Telenet kana
al 912

 en
via www.radiomaria.be

VIA


