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De Kerk heeft – gelijk haar hoofd, 
Jezus – een zichtbare kant, maar 
tevens een onzichtbare. Zoals 
Jezus als mens zichtbaar is, zegt 
ons geloof dat Hij tevens de on-
zichtbare God is. Bij Jezus is dit vrij 
gemakkelijk te aanvaarden, omdat 
we in Hem alleen goedheid, mede-
dogen en liefde zien. Bij de Kerk 
daarentegen is het soms moeilijker 
omdat we in het zichtbare niet al-
tijd – en dat doorheen de jaren van 
haar geschiedenis – alleen maar 
mooie deugden kunnen opmerken. 
De reden hiervoor is simpel, de 
Kerk is namelijk opgebouwd door 
u en mij, door mensen, die door-
heen hun zwakheid en zondigheid 
niet altijd gelijken op Degene naar 
wiens beeld wij zijn geschapen. Dit 
zou ons niet moeten beletten om 
tevens verder te kijken, namelijk 
naar de onzichtbare zijde van de 
Kerk waarin de scheppende hand 
van God schuil gaat. Het is daarom 
dat we, ondanks het kwade dat we 
soms zien, toch nog durven be-
lijden dat we geloven in de éne, 
heilige, katholieke en apostoli-
sche Kerk. De eenheid zien we met 
moeite, de heiligheid is ook niet al-
tijd zo op te merken, het katholie-
ke (universele) is moeilijk te vatten 
en het apostolische (in navolging 
van de apostelen die naar de uit-
hoeken van de aarde gaan om de 
boodschap van Christus te ver-
spreiden) accepteren sommigen 
niet zo gemakkelijk. Het is en blijft 
een mysterie, waar wij als gelovi-
gen ons in kunnen verdiepen door 
in de eerste plaats de Kerk – on-

danks alles – toch lief te hebben, 
en te bidden opdat iedereen die 
behoort tot dat volk van God, de 
roeping voelt naar heiligheid. Deze 
roeping staat gelijk aan het meer 
en meer gelijken op de stichter van 
dit grote mysterie: Jezus Christus.
In de afgelopen maand heeft Radio 
Maria België deelgenomen aan 
het driejaarlijkse congres van de 
World Family van Radio Maria. De 
gehele Kerk was er zowaar verte-
genwoordigd doordat alle landen 
waar Radio Maria actief is aan-
wezig waren. Meer over deze ont-
moeting zult u kunnen lezen in het 
vervolg van deze nieuwe editie van 
de Porta Fidei.
Tot slot wens ik jullie ook nog uit 
te nodigen om te luisteren en 
zelfs actief deel te nemen aan de 
Mariathon die we zullen houden op 
woensdag 21 en donderdag 22 no-
vember. Het zullen dagen zijn waar-
in we opnieuw oproepen om jullie 
radio te blijven steunen. Mogen we 
ook op jullie bijdrage rekenen? Zo 
zullen we ook in de toekomst de 
liefde van Onze Lieve Heer kunnen 
blijven kenbaar maken.

Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien
Programmadirecteur Radio Maria

Beste vrienden van Radio Maria,

Op 9 november viert de Kerk jaar-
lijks het feest van de inwijding van 
de Kathedraal van Rome. Het kan 
misschien vreemd klinken, maar 
ook een kerkgebouw kan gevierd 
worden. Wanneer dit niet zomaar 
een kerk is, maar wel de kathe-
draal van de paus, en symbolisch 
de moeder van alle kerken, dan 
wordt zo’n viering ook binnen de 
liturgie van de Kerk tot een waar 
feest. We krijgen zo een gelegen-
heid om de Kerk niet enkel te 
bekijken als een gebeuren in de 
dorpskern, of zelfs in ons land. We 
beseffen eigenlijk eerder dat ook 
de Kerk in ons land een heel klein 
deel is van een groter geheel dat 
we op mystieke wijze het Lichaam 
van Christus noemen.

Vele gelovigen kunnen zich ge-
makkelijk terugvinden in de waar-
den die men kan vinden in het 
Evangelie. Ook de persoon van 
Jezus – zeker als mens – krijgt bij 
de meesten een groot respect. 
Doch, ons geloof reikt nog verder. 
Het zou wenselijk zijn moesten wij 
in Jezus het mysterie zien van God 
die mens wordt, en die zijn leven 
geeft voor ieder van ons opdat wij 
zouden leven, niet alleen op deze 
aarde, maar wel voor de eeuwig-
heid. Hierover gaat de evangelisa-
tie die wij pogen te ondernemen in 
de wetenschap dat Jezus zelf ons 
aanstuurt. Toch klinkt er dan af en 
toe een “maar”. “Jezus, ja, maar de 
Kerk, nee.” Om hierop te kunnen 
antwoorden moeten we soms stil-
staan bij hetgeen zelf een myste-
rie is, namelijk de Kerk, niet alleen 
als gemeenschap tussen broeders 
en zusters, het volk van God – wat 
het zeker ook is – maar ook als het 
mystieke lichaam van Christus die, 
zoals haar hoofd, Jezus, dezelfde 
weg gaat die uiteindelijk uitmondt 
in de eeuwige zaligheid.
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CATECHISMUS

NOVEMBER
Iedere dag behalve 
op zondag om 9u50. 
De catechese van 
‘s morgens wordt 
herhaald op de 
volgende dag om 
4u05 en de week 
nadien om 22u35.

1-2 november 
De christelijke uitvaart

door E.H Andy Penne
3-10 november 

De glorievolle myste-
ries van de rozenkrans

door Pater Jan Meeuws
12-24 november 

De openbaring
door E.H Dirk Van der Linden
26-29 november 

Het priesterschap
door E.H Gerard Denys

30 november 
Het geweten

door E.H. Pierre François

T W E E S G E G R O E T A
I R E E L A V A H A M
E V A N G E L I S A T I E U
N A T J I N E R T S
T K D A C A P O E E
J P U R H K U S T
E L O K T O B E R I Z

O B E R L A A V E
A L T V I S I B A N N
M I S S I E D K L B I D

T G L I D G I I
A B G E H E I M I N

S N O E R A F L K I N G
I D O U I D E E R

W E R E L D W Y D Y R E I N

Oplossing van het 
kruiswoordraadsel 
van vorige maand
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stelde op 19 maart 

jl. een nieuwe apos-
tolische exhortatie 
over de roeping tot 
heiligheid in de he-
dendaagse wereld 
voor. Sinds juli is ook 
de Nederlandstalige 
versie beschikbaar. 

 
De paus hoopt dat “deze 
pagina’s van nut zullen zijn 
opdat heel de Kerk zich 
opnieuw toelegt om het 
verlangen naar heiligheid 
aan te wakkeren”. Vragen we 
de heilige Geest bij het lezen 
van dit artikel om een vurig 
verlangen naar heiligheid 
over ons uit te storten tot 
meerdere eer en glorie van 
God. 

Vorige maand verdiepten we ons een 
eerste maal in “Gaudete et exultate” 
(Wees blij en juich), de apostolische 
exhortatie van paus Franciscus over 
de roeping tot heiligheid in de heden-
daagse wereld. Paus Franciscus hecht 
in dit document veel aandacht aan de 
zaligsprekingen (Mt 5,3-12) en aan het 
25ste hoofdstuk van Matteüs “Want 
Ik had honger en jullie hebben me 
te eten gegeven,…” (35-36). In dit ar-
tikel verdiepen we de gedachten van 
de paus over wat heiligheid is aan 
de hand van de zaligsprekingen en 
van Matteüs 25. Vragen we de Heilige 
Geest ons licht te schenken bij het le-
zen van dit artikel om te zien hoe wij 
naar het voorbeeld van Jezus hande-
len in ons leven van iedere dag. 

Kijk en luister naar Jezus!
Jezus legde heel eenvoudig uit wat 
heilig zijn wil zeggen toen Hij ons 
de zaligsprekingen onderwees. Niets 
biedt meer klaarheid dan terug te 
gaan naar Jezus’ woorden en te kij-
ken naar zijn manier om de waarheid 
over te brengen. Daarin vinden we 
het gelaat van de Meester. We zijn ge-

roepen om in ons dagelijks leven dat 
gelaat te laten doorschijnen. Hoewel 
de woorden van Jezus ons poëtisch 
kunnen overkomen, druisen ze in te-
gen hoe er gewoonlijk in onze samen-
leving gehandeld wordt. Zelfs als de 
boodschap van Jezus ons aantrekt, 
de wereld leidt ons naar een andere 
levensstijl. De zaligsprekingen zijn 
helemaal niet evident, integendeel. 
We kunnen ze alleen beleven als de 
Heilige Geest ons met geheel zijn 
kracht doordringt en ons bevrijdt van 
de zwakheid van ons egoïsme, com-
fort en hoogmoed. Laten wij toe dat 
Jezus ons met zijn woorden in de war 
brengt, ons uitdaagt, ons aanspoort 
tot een echte ommekeer in ons leven? 
Anders zal heiligheid alleen maar een 
woord blijven.

Heiligheid is …
Arm van hart zijn
Rijkdom en materiële bezittingen ge-
ven je geen zekerheid. Meer nog, als 
het mensenhart zich zo rijk en zelf-
voldaan voelt, is er geen plaats meer 
om het Woord van God te bewaren, 
onze medemensen te beminnen en te 
genieten van de belangrijkste zaken 
van het leven. Zo berooft het zichzelf 
van grotere rijkdommen. Daarom ver-
klaart Jezus de armen van geest, zij 
die arm van hart zijn, waar de Heer 
met zijn voortdurende vernieuwing 
kan binnenkomen, gelukkig.

Reageren met nederige 
zachtmoedigheid
Jezus zegt: “Kom bij Mij in de leer, om-
dat Ik zachtmoedig ben en nederig 
van hart, en u zult rust vinden voor uw 
ziel” (Mt 11, 29). Als we op gespannen 
voet, hooghartig met elkaar omgaan, 
geraken we uiteindelijk vermoeid 

en uitgeput. Maar als wij de fouten 
en tekorten van anderen met teder-
heid en zachtmoedigheid bekijken, 
zonder ons beter te voelen dan hen, 
kunnen wij hen helpen en ophouden 
onze energie te verliezen in nutteloze 
klaagzangen. Zelfs wanneer we ons 
geloof en onze overtuigingen verde-
digen, moeten we dit doen met zacht-
moedigheid. In alle omstandigheden 
hopen de zachtmoedigen op de Heer 
en zij zullen de aarde bezitten en in 
overvloed van een diepe vrede genie-
ten.

Met anderen kunnen wenen
De wereldse mens negeert, kijkt weg 
van de problemen van ziekte of lij-
den in zijn familie of om hem heen. 
De wereld wil niet huilen: hij negeert 
liever pijnlijke situaties, stopt ze in 

de doofpot, verbergt ze. Iemand die 
de dingen ziet zoals ze werkelijk zijn 
en meeleeft met pijn en verdriet, is 
in staat de diepte van het leven te 
peilen en authentiek gelukkig te zijn. 
Deze persoon wordt getroost door de 
steun van Jezus en niet door die van 
de wereld. Zo wordt het mogelijk om 
de aansporing van Paulus te aanvaar-
den: “Treur met hen die treuren” (Rom 
12,15).

Hongeren en dorsten naar 
gerechtigheid
Wij kunnen allen ons steentje bij-
dragen in de zoektocht naar gerech-
tigheid, ook al zien we niet altijd de 
vruchten van onze inspanningen. 
Jezus biedt een andere gerechtigheid 
dan die van de wereld, een gerechtig-
heid die zo vaak ondermijnd wordt 
door bekrompen eigenbelang en al-
lerlei manipulaties. Het woord ‘ge-
rechtigheid’ kan synoniem zijn voor 
trouw aan Gods wil in alle aspecten 
van ons leven. Die gerechtigheid krijgt 
gestalte als mensen rechtvaardige 
beslissingen nemen en als ze streven 
naar gerechtigheid voor armen en 
zwakken.

Met barmhartigheid kijken en 
handelen
Barmhartigheid heeft twee aspecten: 
het betekent geven, helpen en die-
nen, maar ook vergeven en begrijpen. 
Matteüs vat het samen in een gulden 
regel: “Behandel de mensen in alles 
zoals je wilt dat ze jou behandelen” 
(7,12). Geven en vergeven is pogen om 
in ons leven een kleine weerspiege-
ling te zijn van Gods volmaaktheid, 
die geeft en vergeeft in overvloed 
(“Wees barmhartig zoals jullie Vader 
barmhartig is”). Lucas voegt er iets 
aan toe dat we niet mogen vergeten: 
“Met de maat waarmee jullie meten, 
zul je gemeten worden” (6,38). De 
maat die wij gebruiken om te begrij-
pen en te vergeven zal toegepast wor-
den om ons te vergeven. De maat die 

Apostolische 
exhortatie

Philippe Van der Sande

Zelfs wanneer we 
ons geloof en onze 

overtuigingen verdedigen, 
moeten we dit doen met 

zachtmoedigheid.

Als het mensenhart zich zo 
rijk en zelfvoldaan voelt, is 
er geen plaats meer om het 
Woord van God te bewaren, 

onze medemensen te be-
minnen en te genieten van 
de belangrijkste zaken van 

het leven.

Wees blij en juich
Een overzicht : deel 2

Mariathon 
21-22 november

Door te luisteren komt 
men tot geloof, en wat 

men hoort, is de verkon-
diging van Christus.

Draag bij aan de missie van 
Radio Maria om te blijven 
evangeliseren. Twee dagen 
lang worden alle luisteraars 
en allen die een warm hart 
hebben voor onze radio op-
geroepen om een extra gift 
over te maken.
Op beide dagen wordt er van 
06:30 uur tot 22:30 uur ge-
zellige en onderhoudende 
radio gemaakt zowel vanuit 
de studio te Egenhoven als 
vanuit onze extra studio te 
Kortemark. Ondertussen zit 
een telefoonpanel klaar om 
de toegezegde giften te no-
teren. Gedurende de hele 
uitzending kan er gebeld 
worden naar het nummer 
016 41 47 47 om een gift toe 
te zeggen.
Radio Maria ontvangt geen 
subsidie en dient geen 
commerciële belangen. Ze 
is volledig afhankelijk van 
giften van luisteraars.

Steun daarom 
Radio Maria : 

BE49 7333 7333 7771 

Bel het telefoonpanel om 
ook uw donatie toe te zeg-
gen. Voor de intenties  van 
elke weldoener wordt een 
kaars aangestoken bij het 
H. Sacrament.
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BIDDEN VOOR DE OVERLEDEN

Laat het eeuwig licht hun verlichten, Heer, 
met uw heiligen in eeuwigheid, 

want U bent barmhartig. 
Schenk hun eeuwigdurende rust, Heer, 
en laat het eeuwig licht hen verlichten, 

want U bent barmhartig.

Lied ‘Lux Aeterna’ uit requiemmis

De Kerk heeft altijd gebeden voor de overledenen. Door te 
bidden voor de overledenen drukken de gelovigen uit dat zij 
geloven dat de dood niet het einde is. Door ons gebed, eren 
we onze familieleden en vrienden en begeleiden we hen op 
hun tocht naar de hemel. Als zij eenmaal zijn aangekomen op 
hun bestemming, spreken zij op hun beurt ten beste door het 
altijddurende gebed dat zij in het eeuwig geluk mogen uitspre-
ken.

De Kerk is groter en meer levend dan we denken. Tot de Kerk 
behoren levenden en gestorvenen - of ze zich nog in een lou-
teringsproces bevinden, of al in de heerlijkheid van God zijn 
- bekenden en onbekenden, grote heiligen en onbekende 
mensen. Wij kunnen elkaar na de dood bijstaan. Zo kunnen wij 
onze overledenen door ons smeekgebed helpen, heel speciaal 
door te bidden voor onze dierbaren tijdens de eucharistievie-
ring zoals tijdens de dienst van Allerzielen. 

Tijdens de heilige Mis bidt de priester: ‘Gedenk ook, Heer, uw 
dienaars en dienaressen, die vóór ons zijn heengegaan, ge-
merkt met het teken van het geloof, en die rusten in de slaap 
van de vrede. Laat hen en allen die in Christus zijn ontslapen 
genadig toe tot het oord van de vreugde, het licht en de vrede’ 
(Romeinse Canon). 

“Broeders, wij willen u niet in onwetendheid laten over het 
lot van hen die ontslapen zijn; gij moogt niet bedroefd zijn 

zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Wij geloven 
immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan; evenzo 
zal God hen die in Jezus zijn ontslapen levend met Hem 

meevoeren.”

1 Tess 4, 13-14

wij toepassen om te geven zal toe-
gepast worden in de hemel om 

ons te belonen.

Je hart vrijwaren van alles 
wat de liefde aantast

Een hart dat weet lief te heb-
ben, laat niets toe wat die 

liefde zou kunnen schaden, ver-
zwakken of in gevaar brengen. In de 

Bijbel staat het hart voor onze ware bedoelingen, voor 
wat we echt zoeken en verlangen, los van alle schone 

schijn. De Heer verwacht dat de toewijding aan onze 
broeder vanuit ons hart komt, want “al deel ik mijn 
bezit uit, al geef ik mezelf prijs om mij daarop te kun-
nen beroemen, als ik de liefde niet heb, baat het mij 
niets” (1Kor 13,3). De belangrijkste verlangens en be-
slissingen die ons echt leiden, vinden hun oorsprong 
in de intenties van ons hart. Een hart dat God en de 
naaste bemint, oprecht en niet met ijdele woorden, is 
een zuiver hart dat God kan zien. 

Vrede zaaien om ons heen
Vredestichters zijn een bron van vrede. Zij bewerken 
vrede en vriendschap in de samenleving. Aan hen die 
een inspanning leveren om overal vrede te zaaien, 
deed Jezus een prachtige belofte: “Zij zullen kinderen 
van God genoemd worden” (Mt 5,9). Het is niet gemak-
kelijk deze evangelische vrede tot stand te brengen. 
Zij sluit niemand uit en omvat ook vreemde, moeilij-
ke, veeleisende mensen die aandacht nodig hebben, 
mensen die anders zijn, mensen die door het leven 
getekend zijn, mensen met andere belangen. Het is 
hard werken en het vraagt een grote openheid van 
geest en hart. De vrede bewerken is een kunst die se-
reniteit, creativiteit, gevoeligheid en vaardigheid ver-
eist.

Iedere dag de weg van het Evangelie aanvaarden, ook 
al brengt dit ons in de problemen
Jezus zelf onderstreept dat deze weg tegen de stroom 
ingaat. Hij leidt zelfs zover dat we de samenleving 
door deze levenswijze ter discussie stellen. Om het 
Evangelie te beleven, kunnen we niet verwachten dat 
iedereen ons goedgezind is, want de honger naar 
macht en de wereldse belangen werken dat tegen. We 
worden met argwaan bekeken, verdacht en belache-

lijk gemaakt. Welke pijn en lijden we ook mogen erva-
ren in het naleven van het gebod van de liefde en het 
volgen van de weg van gerechtigheid, het kruis blijft 
een bron van groei en heiliging. 

Barmhartigheid: het kloppende hart van het Evangelie
Matteüs 25, 35-36: “Want Ik had honger en jullie heb-
ben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben 
Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie 
hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben 

Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me om-
gezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar 
Me toe”. Als we de heiligheid nastreven die God be-
haagt, geeft deze tekst ons een sterk criterium op ba-
sis waarvan we geoordeeld zullen worden. Heiligheid 
betekent niet met een starre blik in een zogezegde 
mystieke extase geraken. Het is niet zomaar een uit-
nodiging om lief te hebben. In de oproep om Hem te 
herkennen in de armen en lijdenden, openbaart zich 
het hart van Christus zelf, zijn diepste gevoelens en 
keuzes, die elke heilige probeert na te streven. De 
Heer was heel duidelijk: heiligheid kan niet begrepen 
of beleefd worden los van deze eis, want barmhartig-
heid is het kloppende hart van het Evangelie.
Het is zeer te betreuren dat ideologieën ons soms tot 
twee schadelijke dwalingen brengen. Enerzijds zijn er 
christenen die de evangelische eisen los zien van hun 
persoonlijke relatie met de Heer, hun innerlijke ver-
bondenheid met Hem, hun openheid voor de genade. 
Het christendom wordt zo een soort NGO, ontdaan 
van zijn stralende mystiek die zo duidelijk aan het 
licht komt in het leven van vele heiligen. Anderzijds is 
er de schadelijke ideologische dwaling die voorkomt 
bij degenen die argwaan koesteren tegenover het 

maatschappelijk engagement van anderen, dat ze als 
oppervlakkig, werelds, seculier, materialistisch, com-
munistisch of populistisch beschouwen. We kunnen 
geen ideaal van heiligheid voorstellen dat het on-

recht in deze wereld negeert, waar som-
migen feestvieren, kwistig geld uitgeven 
en hun leven verengen tot de nieuwste 
consumptiegoederen, terwijl anderen 
alleen van op afstand kunnen toekijken 
omdat heel hun leven in erbarmelijke 
armoede verloopt.
Ons gebed is waardevol als het ons da-
gelijks liefdesengagement voedt. Onze 
eredienst is God welgevallig als de wil 
om edelmoedig te leven er ook in aan-
wezig is en als de ontvangen gave van 

God in het gebed zichtbaar wordt in onze 
zorg voor onze broeders. Barmhartigheid 
is de sleutel tot de hemel. Wie werkelijk 
met zijn leven God wil eren, wie werkelijk 
met zijn bestaan de Heilige wil verheer-
lijken, wordt geroepen om doelbewust 
en standvastig de werken van barmhar-
tigheid te beoefenen. De kracht van het 
getuigenis van de heiligen ligt in hun 
leven volgens de zaligsprekingen en het 
criterium van het laatste oordeel. Het is 
raadzaam om deze grote Bijbelteksten 
regelmatig te herlezen, ernaar te verwij-
zen, ermee te bidden en ze gestalte pro-
beren te geven. Zij zullen ons goed doen, 
zij zullen ons werkelijk gelukkig maken.

In een derde en laatste artikel over 
“Gaudete et exultate” verdiepen we met 
de paus vijf grote uitingen van liefde tot 
God en de naaste die niet meer zo van-
zelfsprekend te beleven zijn in de heden-
daagse wereld. Tevens legt de paus er de 
nadruk op dat het leven van de christen 
een voortdurende strijd is, niet alleen te-
gen de wereld, maar tegen de duivel, de 
prins van het kwaad. Daarom moeten we 
de Heilige Geest de gave van onderschei-
ding vragen om niet de speelbal te wor-
den van elke nieuwe trend.

Wie werkelijk met zijn 
leven God wil eren, wordt 
geroepen om doelbewust 
en standvastig de werken 

van barmhartigheid te 
beoefenen.

In de oproep om Hem te herkennen in 
de armen en lijdenden, openbaart zich 
het hart van Christus zelf, zijn diepste 
gevoelens en keuzes, die elke heilige 

probeert na te streven.

Het christendom wordt zo een soort 
NGO, ontdaan van zijn stralende 

mystiek die zo duidelijk aan het licht 
komt in het leven van vele heiligen.

Een hart dat God en de naaste bemint, 
oprecht en niet met ijdele woorden, is 

een zuiver hart dat God kan zien. 
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Luister naar 
via de digitale radio    
via                kanaal 912
of online op
www.radiomaria.be

via                kanaal 912

Helpt u Radio Maria in haar missie het evangelie van Jezus 

Christus te verkondigen in heel ons land? 

Aarzel niet ons te steunen.

RADIO MARIA      BE49 7333 7333 7771

Kan u zich even voorstellen?
In de dagelijkse omgang is mijn roepnaam Mia, maar officieel heet ik 
Maria. Ik kom uit een heel christelijk Limburgs gezin met 9 kinderen, ik-
zelf was er het  zevende kind. Ik ben 67 jaar. Ik heb gewerkt als verpleeg-

kundige en ben nu  bijna 3 jaar met pensioen. Ik ben ook actief bij het Rode Kruis, in een 
plaatselijke afdeling. Ik heb twee volwassen kinderen en twee kleindochters van 10 en 7 jaar 
bij mijn dochter. 
Na 18 jaar huwelijk ben ik gescheiden van mijn man, ik ben momenteel alleenstaand. Tot 
dan bestond mijn leven vooral uit de zorg voor mijn kinderen en uit mijn werk. Mijn werk 
situeerde zich voornamelijk binnen de kritische zorgen. Dat veranderde toen mijn moeder  
een moeilijk  ziekteproces doormaakte en overleed. Van daaruit groeide het verlangen om  
de zorg, die ik haar niet had kunnen geven, aan anderen te geven. Ik besloot me bij te scho-
len om daadwerkelijk  stervenden  te begeleiden in de laatste fase van hun leven. Dit is wat 
ik voornamelijk  gedaan heb de laatste jaren voor mijn pensioen, en dit zoals ook tevoren 
‘met hart en ziel’.
Momenteel ben ik vrijwilliger bij RM. Aanvankelijk bij het middaggebed  en het rozenhoedje.
Nadien werd me gevraagd om op maandagvoormiddag, na het bijwonen van de misviering, 
de balie te doen, d.w.z. de telefoons te beantwoorden en de bezoekers te ontvangen. Het 
boeiende aan dit vrijwilligerswerk is dat je met veel mensen in contact komt, zowel per-
soonlijk als via de telefoon, ieder met zijn verhaal 
en zijn zorgen. Ook maak je deel uit van één grote 
familie, je voelt je gedragen. En door  iets te be-
tekenen voor een ander, ga je steevast met een 
goed gevoel naar huis!

Kan u ons wat meer vertellen over  de weg 
die Jezus met u gegaan is in uw leven?
Ik was niet meteen vervuld van het geloof en de 
Kerk, ik  voelde me er niet dadelijk bij betrokken. 
Maar daar kwam geleidelijk aan verandering in. 
Toen de problemen  rond de echtscheiding kwa-
men, besloot ik om terug de kerk te bezoeken, al 
was het maar om een zekere rust en troost  te er-
varen. In die zware periode heb ik echt onzicht-
bare hulp gekregen om overeind te blijven.

Ook Radio Maria neemt deel aan 
de week van de digitale radio. Door 
deze gezamenlijke campagne zal 
de luisteraar geïnformeerd worden 
over DAB+, het nieuwe radiogeluid 
dat op termijn de opvolger zal wor-
den van FM. 

Tijdens de Week van de Digitale 
Radio zullen alle landelijke omroe-
pen (de vijf publieke zenders Radio 
1, Radio 2, Klara, Studio Brussel en 
MNM), de commerciële zenders en 
ook andere radio’s  zoals Radio 
Maria ruime aandacht schenken 
aan de evolutie naar digitale radio. 
    “Die week wordt een eerste speer-
punt om mensen te overtuigen van 

de meerwaarde van DAB+, name-
lijk een digitale luisterkwaliteit en 
meer aanbod. Het zal ook belangrijk 
worden om de FM-autoradio’s naar 
DAB+ te laten switchen”, zegt ons de 
woordvoerder van de overheid.
    “Daarom zullen we met onze 
partners nog heel wat initiatieven 
uitwerken, zoals bijzondere acties 
rond de feestdagen en tijdens de 
komende Autosalons. Ook de orga-
nisatie van een Dag van de digitale 
radio staat op het programma.”

De Vlaamse overheid voorziet dit 
jaar 200.000 euro voor de DAB+ uit-
rol.

Alle Vlaamse 
landelijke 
radiozenders zetten 
van 12 tot en met 
16 november 2018 
een “week van de 
digitale radio” op. 
Gesteund door de 
overheid zullen 
ze radioluisterend 
Vlaanderen beter 
vertrouwd maken 
met de voordelen van 
digitale radio (DAB+).

12-16 november

21-22 november

D
E 

W

21-22 november

Vrijwilliger in de kijker

(vervolg p. 16)
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06:00
06:30
07:00
07:02
07:30
07:45
08:30
09:00

09:50

Meditatie (Pater Jan Bots)
Lezingendienst
Angelus
Rozenkrans
Muziek (maandag tot vrijdag) - Bijbellezing (zaterdag & zondag)
De ochtend bij Radio Maria (behalve op zaterdag en zondag)
Lauden
H. Mis 
op zondag om 10u voorafgegaan door ‘De rots in de branding’: 8u50
Catechismus

10:30

Maandag De Kerk leeft (Nele Uytterhoeven)

Dinsdag Radio Maria telefoneert (Nele Uytterhoeven)

Woensdag Verhalen van Sint Jozef

Donderdag De rots in de branding (Jos Decock)

Vrijdag Herhaling van donderdag 20u

Zaterdag Het inzicht (Marleen Caers)

11:30
12:00
12:05 
12:15 
12:40

Het Woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift
Angelus
Middaggebed
Rozenkrans
Het heiligenverhaal van de dag

13:00

Maandag
1e en 3e:
2e en 4e:

Radio Maria op bezoek (Omer Laermans)
Gebedsgroep Biddende Moeders

Dinsdag
1e:
2e:
3e:
4e:

Biofides (Vincent Kemme)
In gesprek met een priester (Patrick Vandenhove)
Kerk in nood
Op bedevaart met Maria (Jos Decock)

Woensdag
1e en 3e:
2e en 4e:

Kathovisie (Marianne Hubin)
De wereld van Radio Maria (Nele Uytterhoeven)

Donderdag Klassiekuur (Marc en Marie-Christine Van Hoorick)

Vrijdag Kruisweg (aansluitende programmatie: zie vrijdag 14u15) 

Zaterdag Herhaling van woensdag

Zondag Herhaling van dinsdag 18u15

14:15

Maandag Nonkel Pater achterna (Jos Decock)

Dinsdag Nonkel Pater achterna (Jos Decock)

Woensdag Nonkel Pater achterna (Jos Decock)

Donderdag
1e en 3e:
2e en 4e:

Het archief (Kevin Colle)
De Kerkvaders (Nele Uyterhoeven)

Vrijdag
1e en 3e:
2e en 4e:

Om 13u45
Kathovisie (Marianne Hubin)
De wereld van Radio Maria (Nele Uytterhoeven)

10

Adventskalender
1ste Adventszondag

WEES Waakzaam
Weest daarom altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn te 

ontkomen aan al die dingen, die zich gaan voltrekken, en dat ge stand 
moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon.

Kom Heer Jezus, 
weidt ons naar groene velden om te rusten
en om thuis te komen bij U, die onze schande en onze tranen  wegveegt.

Lc 1, 28

Kom Heer Jezus, 
help ons trouw te blijven, ons huis te bouwen op de rots 
door te handelen naar Gods woord en de wil te doen van de  Hemelse Vader.

Kom Heer Jezus, 
ons Licht en onze Leidsman, luister naar ons roepen,  
keer U vol medelijden tot ons en open ons de ogen.

Kom Heer Jezus, 
keer ons af van onze verkeerde wegen om ons te keren naar U
en om Uw genezing te ontvangen.

Kom Heer Jezus, 
doe ons met  groot verlangen uitkijken naar de dag dat God zich openbaart in Uw 
menswording en dat niemand meer zondigt op heel Gods heilige berg.

Verheug u, Begenadigde, 
de Heer is met u.   

Johannes 
de Doper

Jesaja

H. Maagd Maria

Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer.  
Jesaja 2, 3 

In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï. 
Jesaja 11, 1

Op die dag zal de Heer op deze berg een gastmaal aanrichten.
Jesaja 25, 6

Laat de rechtvaardige natie die Hem trouw gebleven is binnentreken.
Jesaja 26, 2

Dauwt hemelen en laat de wolken gerechtigheid regenen !
Jesaja 45, 8

Lc 21, 27

Onbevlekte Onvangenis van de H. Maagd Maria

Sint Jozef

2
december

zondag

4
december

dinsdag

6
december

donderdag

8
december

zaterdag

3
december

maandag

5
december

woensdag

7
december

vrijdag

Uitneembare adventskalender



Elk dal moet gevuld, elke berg of heuvel geslecht worden; 
de kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effen worden.

Heel de mensheid zal Gods redding zien.

Wees verheugd. God zelf komt om ons te verlossen in Jezus, de 
Mensenzoon.  Omdat hij macht heeft om zonden te vergeven jube-
len de vrijgekochten,  hun hoofden omgeven met eeuwige vreugde.  

Lc. 3, 5-6

Wees verheugd. Als een herder zal God zijn schapen weiden, de 
lammeren dragen tegen zijn boezem. Het is de wil van de Vader 
dat niet één van de kleinen verloren gaat.

Wees verheugd. Hij komt als Koning en Heer van de aarde. 
Het juk van de zonde zal Hij verbrijzelen. 
Hij wist onze namen niet bij Hem uit.

2de Adventszondag
Bereid de WEG 

van de Heer

9
december

zondag

10
december

maandagGod komt om te vergelden en te redden.

Vertrouw op de Heer. Hij schenkt u kracht.
Wees verheugd. Jonge mensen  kunnen moe worden of bezwij-
ken. Maar wie vertrouwt op de Heer en zijn juk op zijn schouders 
neemt ontvangt nieuwe kracht en rust voor zijn ziel.

Ik ben uw helper, uw verlosser.
Wees verheugd. De Heer komt zelf ons tegemoet en neemt 
ons bij de hand. In Johannes de Doper is Elia gekomen. Het 
Rijk der hemelen maakt zich met geweld een baan. 

Ik ben uw God, die u wil leren.

Roep tot de steden: Uw God is op komst! 

Elia de profeet stond op als een vuur.
Wees verheugd. De profeet Elia  komt om alles te herstellen. 
De dag van de Heer is nabij. Zie Hij komt ons bevrijden. 

11
december

dinsdag

13
december

donderdag

15
december

zaterdag

12
december

woensdag

14
december

vrijdag

Maria zingt haar Magnificat

3de Adventszondag

O Koning der volkeren, zo lang verwacht. 
Gij hoeksteen die alles één maakt. 
Kom nu en red de mens die Gij uit aarde hebt gevormd.

De boodschap aan Maria

Jozef, zoon van David

O Wortel van Jesse, Gij zijt het teken waarop de volken hebben 
gewacht; voor U zullen koningen verstommen, de volken zullen 
tot U smeken. Kom nu en bevrijd ons, wacht niet langer meer.

O Adonaï, Heer van Israëls huis, 
Gij zijt aan Mozes verschenen in het brandend braambos 
en hebt hem de wet gegeven op de Sinaï. 
Kom nu en bevrijd ons met sterke hand.

O Sleutel van David en scepter van Israëls huis, 
wat Gij opent, zal niemand meer sluiten, wat Gij sluit, 
zal niemand meer openen. Kom nu en bevrijd ons uit de kerker,
uit de duisternis en de schaduw van de dood.

O Dageraad, afglans van het eeuwig licht en Zon der 
gerechtigheid. Kom nu en verlicht hen die in duisternis leven, 
die gezeten zijn in de schaduw van de dood.

Van Juda zal de scepter niet wijken

Maria bezoekt Elisabet

Aankondiging van Johannes de Doper

O Wijsheid, voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste; 
Gij doordringt alle dingen met mildheid en kracht. 
Kom nu en wijs ons uw wegen.

Verheugt u 
in de Heer

Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik;
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. 

Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
Lc. 3, 16

17
december

maandag

19
december

woensdag

21
december

vrijdag

16
december

zondag

18
december

dinsdag

20
december

donderdag

22
december

zaterdag



* Herhaling van eerder uitgezonden programma 15

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

15:00
16:10
16:30
17:00

Uur van de Goddelijke Barmhartigheid
Lezingen uit Lezingendienst
Meditatie* (Pater Jan Bots)
Vespers

17:30

Maandag Radio Vaticaan (Kevin Colle)

Dinsdag Radio Vaticaan*

Woensdag De stem uit het Oosten (Pater Paulus Sati)

Donderdag Radio Vaticaan (Kevin Colle)

Vrijdag De week van Radio Maria (Nele Uyterhoeven)

Zaterdag Radio Vaticaan*

Zondag De week van Radio Maria* (Nele Uyterhoeven)

18:00 Angelus

19:30 Rozenkrans

18:15

Maandag Klassiekuur*

Dinsdag
1e en 3e:
2e en 4e:

Het inzicht (Marleen Caers)
Missio werkt (Missio) 

Woensdag De Kerk leeft* (18u30)

Donderdag Herhaling van maandag 13u

Vrijdag Klassiekuur*

Zaterdag Herhaling van dinsdag 13u

Zondag Herhaling van donderdag 20u

20:00

Maandag De rots in de branding*

Dinsdag De Kerk leeft*

Woensdag Gebed met Sant’Egidio

Donderdag
1e en 3e:
2e en 4e:

Religieuze Poëzie (E.H. Dirk Van der Linden)
Rijkdom van het geloof (Diane Kets) 

Vrijdag Radio Maria telefoneert* (Nele Uytterhoeven)

Zaterdag Herhaling van woensdag 17u30

Zondag Klassiekuur*

21:00

21:30
21:45
22:35

23:30

(Behalve op zondag)
Het heiligenverhaal van de dag, gevolgd door ‘Het Woord Spreekt’ * 
Completen
Heiligen getuigen 
Catechismus* (Maandag tot zaterdag)
Zondag: herhaling van donderdag 14u15
Rozenkrans

4de Adventszondag

Lofzang van Zacharias
O Immanuel, koning en wetgever over uw volk:
kom ons bevrijden, Heer, onze God.
Alleluia.

Want een Kind is ons geboren,
een Zoon werd ons geschonken;

Hem wordt de macht 
op de schouders gelegd

en men noemt Hem:
Wonderbare Raadsman,

Goddelijke Held,
Eeuwige Vader,

Vredevorst.

Zalig zij 
die geloofd heeft 

Gij, Bethlehem Efrata,
het kleinste onder Juda’s geslachten,

uit u zal geboren worden
hij die over Israël moet heersen. 

Jesaja 9, 5

24
december

maandag

25
december

dinsdag

23
december

zondag

Micha, 5, 1



LUISTERAARS 
AAN HET WOORD

Beste,

Veel succes verder met jullie 
werk. Het is een verademing 
om af en toe de radio aan te 
schakelen en naar jullie te 
kunnen luisteren. Er zitten best 
interessante en inspirerende 
programma’s tussen en er is - 
denk ik - voor elk wat wils. Tot 
voor kort luisterde ik via de 
PC of zelfs smartphone, maar 
uiteindelijk ben ik me toch 
maar een DAB-radio (combi 
USB, radio, CD, cassette) gaan 
kopen en ik heb er nog geen 
seconde spijt van gehad. Nu 
mis ik Radio Maria als ik op het 
verdiep bezig ben dus ja, nu 
is het tijd voor nog een extra 
radiootje dat ik gemakkelijk 
overal mee naartoe kan nemen.

met vriendelijke groeten,
Christel uit Tongeren
---
Lieve mensen van Radio Maria,
Van mijn nichtje kreeg ik 
deze week een ‘kant-en-
klaar’ radiootje. Wat een luxe! 
Een hemels geschenk! Jullie 
programma’s brengen me 
zoveel rust..., zo vele mooie 
momenten van intens stil 
gebed. ‘DANK U’, dus aan 
jullie vrijwillige inzet die mij 
dagelijks de gelegenheid geeft 
tussen vaak eenzame uren 
van ziek zijn en pijn een stuk 
verdieping, vereniging... een 
stukje geluk te vinden...

Een dankbare luisteraar

16

07:00
12:00
18:00
24:00

07:05
12:15
19:30
23:30

06:30 Lezingendienst
08:30  Lauden
12:05  Middaggebed
17:00 Vespers
21:30  Dagsluiting

Dagelijkse Eucharistieviering om 09:00 (zondag om 10:00)

Dagelijks ‘Uur van de Goddelijke Barmhartigheid’ 
om 15:00 uur

Angelus Getijdengebed Rozenkrans

Ik heb nadien vele retraites gedaan om tot betere inzichten te ko-
men. Deze gaven me de steun die ik nodig had om de moed erin te 
houden en mijn leven terug in handen te nemen.
Door mijn opvoeding was ik wel bekend met het gebed, maar zelf 
deed ik daar niet veel voor. Toch wist ik dat het gebed bescherming 
gaf. Hierdoor had ik veel vertrouwen in de aartsengelen, vooral in 
de H. Michael. Vandaar ook de naam van mijn zoon: Michaël. In mijn 
werk, als er zich een acuut probleem voordeed, had ik steeds de 
reflex om de geestelijke hulp van de engelen in te schakelen. Ook 
maakte ik er prioriteit van om steeds de pastor te bellen voor het 
ziekensacrament, als er iemand stervende was.
Tijdens een bedevaart naar Lisieux, had ik een vreemde ervaring bij 
het schrijn van de H. Theresia. Tot tweemaal toe hoorde ik er zacht-
jes mijn naam roepen. Aanvankelijk meende ik dat mijn zus mij riep, 
maar achteraf bleek dat zij de kerk al had verlaten en ik al die tijd 
alleen was. Toch ging er weer een hele tijd overheen eer ik verdere 
stappen zette. Tot ik op een dag een andere zender zocht op de radio 
en terecht kwam bij Radio Maria. Ik besloot om toch eens te luiste-
ren. De vele interessante programma ’s, zoals het muziekprogramma 
‘Klassiekuur’ hadden mijn hart gestolen en ik bleef luisteren.

Wat is uw relatie met de H. Maagd?
Toen ik als jong kind ernstig ziek was, werd ik geroerd door een 
mooie beeltenis van de heilige Maagd met het kindje Jezus. Ik voel-
de haar rijke moederliefde. Het beeld hiervan en hetgeen ik toen 
voelde draag ik vandaag nog steeds in mijn gedachten.
Mijn moeder had een enorm vertrouwen in O.-L.-Vrouw. De opmer-
kelijke verbetering van de gezondheid van mijn zus toen ze acht jaar 
oud was schrijf ik toe aan het grote vertrouwen dat zij in haar stelde. 
Bij de inzegening van hun huwelijk, heeft mijn moeder haar toekom-
stig gezin toegewijd aan de H. Maagd. Het mariabeeld van bij hun 
huwelijk heb ik na het overlijden van mijn ouders meegenomen als 
blijvende herinnering aan de kracht van het geloof van mijn ouders 
en als een troost bij moeilijkheden. Ook voor mijn vrijwilligerswerk 
voor Radio Maria vraag ik de H. Maagd om hulp. Het is door Radio 
Maria dat ik echt heb leren bidden tot Maria.

(vervolg van p. 11)

In de kapel 
van de studio’s 
van Radio Maria
vrije toegang

In de kapel 
van de studio’s 

21 december 2018
om 20u.

Reyer 

Lars Gerfen

Uitzending 

ADVENTSTOUR 

‘Morgen 
zal ik er zijn...’

met

verwelkomt
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WERELDCONFERENTIE
van de wereldfamilie 

van Radio Maria

19

Het wereldwijde Radio Maria project is gegroeid 
vanuit de ervaring van Radio Maria in Italië, waar 
Radio Maria in 1987 is ontstaan. Het heeft als missie 
om dit  model van christelijke communicatie over de 
hele wereld te verspreiden. De oprichting van meer 
dan 70 radiostations in bijna evenveel landen, die 
werken in nauwe samenwerking  met de lokale Kerk 
is een wonderlijk verhaal. Het wereldwijde project 
brengt meer dan 25 000 vrijwilligers samen. Meer dan 
500 miljoen mensen luisteren wereldwijd naar Radio 
Maria.

De programmadirecteurs en voorzitters uit zovele 
verschillende landen en werelddelen kwamen gedurende 
5 dagen samen in het Italiaanse heiligdom te Collevalenza. 
Ze werden onder meer toegesproken door de oprichter 
van Radio Maria Emanuele Ferrario, door de president 
van de wereldfamilie Vittorio Viccardi en de geestelijke 
directeur pater Livio Fanzaga. Het werd een deugddoende 
ontmoeting. De toelichting bij de vele nieuwe projecten 
wereldwijd maakte diepe indruk. Het wonder blijft 
voortduren!
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Jeugdjaren te Diest
Jan Berchmans werd op 13 maart 1599 
geboren te Diest. Hij was de oudste 
van 5 kinderen: Jan, Bartel, Adriaan, 
Maria en Karel. Drie ervan gaan naar 
het klooster. Zijn vader was schoen-
maker tot aan de dood van zijn vrouw. 
Er heerste een godsdienstige sfeer in 
het gezin Berchmans. Dikwijls ging de 
kleine Jan in de kerk van Sint-Sulpitius 
neerknielen in de O.-L.-Vrouwekapel 
achter het altaar voor het beeld van 
Onze-Lieve-Vrouw dat door beelden-
stormers was beschadigd. Maar het 
is vooral in Scherpenheuvel dat Jan 
zijn hemelse moeder heeft leren ver-
eren. Het eerste kapelletje dat in 1609 
werd gebouwd om het wonderbare 
Mariabeeldje onder te brengen werd 
door de geuzen in brand gestoken. 
Uit dank omwille van de vrede die 
was gesloten kwamen de aartsherto-
gen Albrecht en Isabella op 2 juli 1609 
naar Scherpenheuvel om er de eerste 
steen te leggen van de basiliek die we 
nu nog kunnen bewonderen. Al heel 
vlug werd het gezin zwaar beproefd. 
De moeder van Jan, Lysken, werd ern-
stig ziek. Omdat Lysken nog moeilijk 
voor de kleine kinderen kon zorgen 

werden de kinderen naar het begijn-
hof gestuurd, naar de tantes Maria en 
Katharina. 
Jan had al heel vroeg te kennen ge-
geven dat hij priester wilde worden. 
Daarom werd hij op tienjarige leef-
tijd door zijn vader ondergebracht bij 
de pastoor van de O.-L.-Vrouwekerk, 
Pieter van Emmerick, om zich op 
die manier voor te bereiden op het 
priesterschap. De pastoor getuigde 
later over de bijzondere devotie van 
Jan tot de H. Maagd. Telkens als hij 
voorbij een beeld van O.-L.-Vrouw 
kwam knielde hij neer om te bidden. 
Dagelijks bad hij het rozenhoedje. Jan 
was een stille jongen, maar altijd te-
vreden en welgezind. Hij was fijnge-
voelig, attent en behulpzaam op de 
eerste wenk en door iedereen graag 
gezien.

Huisknecht bij kanunnik Froymont
Als vader na drie jaar het kostgeld niet 
meer kan betalen neemt de pastoor 
van het Begijnhof hem als huisknecht 
bij zich in huis; zo kan hij misschien 
toch priester worden. Een paar weken 
later verhuist hij naar Mechelen – om 
opnieuw als huisknecht bij kanunnik 
Froymont te gaan inwonen. Nu 

Joris Abts

Heiligen geven 
vaak door hun 

leven een klare 
verhelderende kijk 
op de waarheden 
van het geloof. 
Op 26 november 
viert de Kerk 
de heilige Jan 
Berchmans. Deze 
jeugdige heilige 
uit Diest had een 
sterke liefde tot 
Onze-Lieve-Vrouw. 
Aan de hand van 
zijn leven willen 
we tot een beter 
begrip komen 
van de betekenis 
van de leer over 
de ‘Onbevlekte 
Ontvangenis’ van 
de Heilige Maagd 
Maria voor onze 
eigen heiliging.

Sint Jan 
Berchmans
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kan hij op het priesterseminarie stu-
deren. Hij woont er samen met enke-
le kinderen uit Nederland, waaronder 
Frans Boels, die in 1612 kort na kerst-
mis eerder toevallig zijn intrek had 
genomen bij de kanunnik en na een 
maand overging tot het katholieke 
geloof en daarin volhardde ondanks 
de verwoede pogingen van zijn moe-
der om dit ongedaan te maken. 
Als huisknecht veegde Jan iedere 
morgen de gangen en de kamers, be-
diende aan tafel en stak zijn handen 
uit de mouwen om in de keuken de 
afwas te doen. Jan was niet alleen 
handig en welgemanierd, maar hij 
viel op door zijn opgewekt karak-
ter en zijn aangeboren begaafdheid 
die hij handig gebruikte als wapen 
tegen allerlei vulgariteiten. Als drie 
jaar later de Jezuïeten een college in 
de stad beginnen, wil hij daarheen. 
Dadelijk wordt hij er lid van de broe-
derschap van de H. Maagd Maria. Na 
enige tijd geeft  hij te kennen jezuïet 
te willen worden. Vader is teleurge-
steld, komt zelfs verschillende malen 
naar Mechelen om hem om te praten. 
Ook stuurt hij een neef die priester 
is en franciscaan. Niets helpt. In 1616 
treedt Jan in. Zelf zal Jan later zeggen 
dat hij zijn roeping heeft ontvangen 
na het lezen van de levensbeschrij-
ving van Aloysius. Uit liefde voor de 
lijdende Christus was Aloysius pest-
lijders gaan verzorgen. Hij stierf na-
dat hijzelf besmet was geraakt. Hij las 
ook hoe Aloysius vriendelijk en met 
pijn in het hart de woede van zijn va-
der had weerstaan. Jezuïet worden 
was niet wat vader Gonzaga voor zijn 
zoon gedroomd had. Dat gold voor 
Jan ook.

Noviciaat bij de Jezuïeten
Bij de aanvang van het noviciaat be-
steden de novicen een volle maand 
in stilzwijgen en afzondering aan 
de ‘Geestelijke Oefeningen’ volgens 
de regel van de ordestichter, de H. 
Ignatius van Loyola. Tijdens deze pe-
riode van afzondering bereikt hem 

het bericht dat zijn moeder op ster-
ven ligt. Jan antwoordt op dit droevige 
nieuws met een brief aan zijn moeder 
waarin hij de stervende bemoedigt 
en haar vraagt zichzelf en haar kinde-
ren toe te wijden aan Jezus en Maria. 
Kort na de dood van zijn vrouw komt 
vader Berchmans naar Mechelen om 
een laatste maal zijn zoon te overha-
len af te zien van zijn voornemen om 
Jezuiet te worden. Jan slaagt er ech-
ter in zijn vader aan te moedigen om 
de ‘Geestelijke Oefeningen’ van de H. 
Ignatius te volgen. Deze retraite gooi-
de het leven van vader Berchmans zo 
overhoop dat hij, die er tevoren op 
uit was zijn zoon van zijn roeping af te 
houden er nu zelf aan dacht om pater 
Jezuïet te worden. Omdat dit niet mo-
gelijk was omdat hij nog minderjarige 
kinderen had, meldde hij zich aan bij 
de aartsbisschop en werd reeds na 
anderhalf jaar priester gewijd.
Van zijn novicemeester leert Jan, naar 
het onderricht van pater Sucquet die 
zijn stempel had gedrukt op de jon-
ge Vlaamse Jezuiëten-generatie, dat 
‘Heiligheid niet bestaat in het ver-
richten van buitengewone dingen, 
maar in het verrichten van de gewone 
dingen op een buitengewone manier’
Deze weg om in korte tijd tot de 
volmaaktheid te komen lijkt opval-
lend veel op de ‘kleine weg’ van de 
kleine Theresia van Lisieux die sterft 
200 jaar na de geboorte van Sint Jan 
Berchmans. De overtuiging dat het 
alledaagse werk in de ogen van God 
van groot belang is, komt doorheen 
het leven van Jan Berchmans heel 
sterk naar voor, vooral door de wil 
om de dagorde met grote stiptheid 
te beleven en de grote liefde voor de 
leefregel van de sociëteit die hij tot 
in het kleinste detail wil naleven. Ook 
hierin volgt hij het voorbeeld van de 
H. Aloysius.

Naar Rome
Nadat hij op 25 september 1616 zijn 
kloostergeloften heeft uitgesproken, 
vertrekt Jan naar Antwerpen om er 

Op 14 oktober heeft de hei-
ligverklaring van de ver-
moorde Salvadoraanse 
aartsbisschop Oscar Arnulfo 
Romero plaatsgevonden in 
de Sint-Pietersbasiliek in 
Rome. Mgr. Romero werd er 
die dag, in de marge van de 
bisschoppensynode over 
jongeren, geloof en roe-
ping van 3 tot 28 oktober 
in Rome, samen met paus 
Paulus VI heilig verklaard. 
Samen met hen worden ook twee 
Italiaanse priesters en een Duitse 
en Spaanse zuster heilig verklaard. 

Deze maand wordt in het program-
ma Kathovisie  de film ‘Romero 
besproken. Romero is een film uit 
1989 over het leven en de strijd 
van de Salvadoraanse aartsbis-
schop Óscar Romero die in 1980 
in zijn kathedraal werd vermoord 
omdat hij kritiek uitte over de 
mensenrechtenschendingen in 
zijn land. De film werd gemaakt 
door de Australische regisseur 
John Duigan.
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Patroon van de jeugd
en de misdienaars 
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zijn filosofiestudies te beginnen. De lessen waren 
nog maar net begonnen wan-
neer hij de opdracht krijgt zich 
naar Rome te begeven om er 
te studeren aan het Romeins 
College. Alvorens te vertrekken 
keert hij naar Mechelen terug 
om er afscheid te nemen van 
zijn vader. Wanneer hij echter 
aanklopt bij het Mechelse no-
viciaat verneemt hij dat zijn va-
der reeds enkele dagen tevoren 
gestorven en begraven is. Jan is 
iemand die zich door niets zal 
laten afbrengen van het doel dat 
hij zich gesteld heeft. Hoewel 
het nieuws hem verwart, laat 
hij zich ook nu niet van zijn weg 
afbrengen. Enkele dagen nadien 
vertrekt hij met enkele mede-
broeders vanuit Antwerpen voor 
een tocht van twee maanden over 
berg en dal, terwijl hij vermoeid-
heid, koude en sneeuw trotseert. Tijdens de voet-
tocht wordt er gelogeerd in jezuïetenhuizen. In elk 
huis waar ze onderdak vinden maakt Jan indruk door 
zijn bescheidenheid, zijn hulpvaardigheid, zijn ver-
mogen om naar anderen te luisteren. Met Kerstmis 
komen ze aan bij het Maria-heiligdom van Loreto. 
Daar maakt hij indruk op de aanwezigen door zijn 
voornaam voorkomen en de ingetogenheid waarmee 
hij de diensten bijwoonde. 
Wanneer hij eind december te Rome aankomt zijn de 
lessen al drie maanden bezig. Toch zal op het einde 
van het schooljaar blijken dat hij tot de allerbeste 
studenten behoort. Hij krijgt er dezelfde kamer toe-
gewezen als de H. Aloysius. Nog meer wil hij in zijn 
voetspoor treden. Daarom gaat hij ook graag op zie-
kenbezoek, verkiest hij steeds om de lastigste klus-
sen op zich te nemen en gaat hij als een echte vriend 
om met iedereen zonder onderscheid. 

Liefde voor de Onbevlekte Maagd
In zijn hart verlangt hij ernaar grote dingen te doen: 
om als missionaris naar China te worden gezonden, 
zoals Franciscus Xaverius; of te sterven bij het ver-
plegen van de zieken, zoals Aloysius. Het katholieke 
geloof wankelde in die periode in verschillende stre-
ken. Dit had in zijn hart het verlangen doen branden 
om als aalmoezenier de katholieke legers te ver-
gezellen. De huurlingenlegers vormden een enorm 
werkterrein. Het legeraalmoezenierschap lag ook in 

de traditie van de Vlaamse Jezuïeten. En maar al te 
graag wou hij leven en sterven 
om de verdeeldheid te doen ver-
dwijnen die door het protestan-
tisme was ontstaan. Nog maar pas 
waren twee Jezuïeten gevangen 
genomen en na gruwelijke folte-
ringen om het leven gebracht. In 
plaats van hierdoor afgeschrikt te 
worden, verlangde hij er juist naar 
om zijn bloed en zijn leven te ge-
ven om de verdwaalde christenen 
tot het katholieke geloof terug te 
brengen. Was hij niet de verbinte-
nis aangegaan om de eer van de 
heilige Maagd en het voorrecht 
van haar Onbevlekte Ontvangenis 
altijd, en met de inzet van zijn ei-
gen leven, te verdedigen. De tekst 
van deze verbintenis werd na zijn 
dood teruggevonden. Hij had het 

met zijn bloed ondertekend: 

Jan had zich voorgenomen om nu al tijdens zijn theo-
logiestudies een boek te schrijven ter verdediging en 
verheerlijking van de Onbevlekte Ontvangenis van de 
heilige Maagd. Met de voorstudie hiervan was hij al-
vast begonnen. Hoewel de paus op dat ogenblik nog 
geen dogmatische uitspraak had gedaan, behoorde 
Jan tot de velen die een verbintenis hadden aange-
gaan om dit voorrecht van de Maagd Maria altijd te 
verdedigen.

Ziekbed en dood van een heilige
Aan het eind van zijn filosofiestudie mag Jan – als 
beste van zijn jaar – het plechtige slotdispuut hou-
den. Dan zit de aula vol weldoeners en geldschie-
ters, en wil de opleiding de kwaliteit tonen die zij te 
bieden heeft. De toehoorders zijn gecharmeerd door 
zijn uitstraling. Dames met waaiers fluisteren elkaar 
toe: ‘Het lijkt wel of daar een engel staat.’
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(Oplossing in het volgende nummer van Porta Fidei)
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4. kloosterlingen 8. handwerk 10. muzieknoot 11. zijrivier van 
de Dijle - stroomt o.a. door Hasselt, Diest en Aarschot 
14. algemeen christelijk werknemersverbond 17. digitaal 
telefoonnet (Integrated Services Digital Network) 18. uitroep 
van verbazing 19. lid van de ‘Sociëteit van Jezus’ 21. begin-
woord van een sprookje 25. pneumonie 28. gesprek met God 
29. oude testament 31. moment dat de zee terugloopt 
32. gissen 34. beschermheilige 35. autokenteken Tsjechië 
38. nul (fr.) 39. holle spier die de bloedsomloop aandrijft 
41. strijders die de Spanjaarden bevochten 43. vaders broer 
46. algemene vergadering (afk.) 48. Scherpenheuvel (fr.) 
51. academisch ziekenhuis 52. geen enkel persoon 53. graan-
gewas

1. Egyptische vorst 2. mantel 3. de eerste drie letters van de naam 
Jezus in de Griekse spelling - in hoc signum 5. lofdicht 6. geboor-
testad van sint Jan Berchmans 7. kledingstuk voor je voet 
9. stad van de Maneblussers 11. bediende 12. Chinese vermicelli 
13. Reverendus Dominus (afk.) 15. jongeren 16. sloopafval 
20. verzameling van individuele kleine woningen bestemd voor 
religieuze, alleenstaande of behoeftige vrouwen 22. zeehond 
23. oud woord voor jong meisje 24. akoliet 26. achterkant van 
de hals 27. draaibeweging om een as 30. hemellichaam dat om 
een planeet heen draait 33. wat je aan je voet draag 36. zater-
dag (afk.) 37. kleinste bouwsteen van een stof 38. persoonlijk 
voornaamwoord 40. stad met graf van H. Petrus 42. scheikundig 
symbool voor zink 44. vroegere griekse munteenheid 45. rond-
draaiend wiel 47. vereniging zonder winstoogmerk 49. autokente-
ken tunesie 50. jij (spreektaal)
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Nog diezelfde week wordt Jan ziek. Als 
hij na enkele dagen sterft, op 13 augus-
tus 1621, is hij amper tweeëntwintig. 
Hij wordt opgebaard in de kerk. Op zijn 
sterfbed heeft hij zijn kruisbeeld, de 
rozenkrans en de regel van de sociëteit 
tegen zijn hart gedrukt: “Dit zijn mijn 
drie schatten, hiermee kan ik blijmoe-
dig sterven”.
De toeloop na zijn dood is enorm. 
Souvenirjagers proberen een stukje 
van zijn kleding af te snijden; ten-
slotte ontbreekt zelfs een grote teen! 
Iedereen is ervan overtuigd dat hij, zo 
jong als hij was, een grote heilige is. 

De liefde voor Onze-Lieve-Vrouw en de 
grote vurigheid waarmee Jan de eer van 
Maria steeds heeft willen verdedigen, 
is van grote betekenis om zijn voor-
uitgang op de weg naar heiligheid te 
kunnen verstaan. Eens heeft hij dit aan 
een medebroeder te verstaan gegeven: 
“de liefde tot de Hemelkoningin heb ik 
als fundament voor mijn heiliging ge-
kozen”. Dagelijks bad hij het brevier-
gebed van de H. Maagd. Dagelijks bad 
hij ook de aanroeping: ‘Gezegend is de 
heilige en onbevlekte Ontvangenis van 
de H. Maagd Maria.’ Dit gebed herhaal-
de hij voortdurend, heel speciaal om de 
genade te verkrijgen om nooit te zondi-
gen tegen de deugd van de zuiverheid.

De leer ‘dat de allerheiligste Maagd 
Maria vanaf het begin van haar ont-
vangenis door een bijzondere genade 
van de almachtige God, met het oog 
op de verdiensten van Jezus Christus, 
gevrijwaard bleef van iedere smet van 
de erfzonde’ werd reeds in het begin 
van de Kerk algemeen aanvaard en 
door paus Pius IX in 1854 plechtig af-
gekondigd. Voor de gelovige betekent 
deze leer dat heiligheid voor iedereen 
bereikbaar is door samen te werken 
met de genade. Het leven van Sint-Jan 
Berchmans leert ons dat een grote lief-
de tot de Onbevlekte, zelfs zonder gro-
te buitengewone dingen te doen, leidt 
tot grote heiligheid.

y=ij=1 letter

Reliekhouder met het hart van sint Jan 
Berchmans  die bewaard wordt in de Onze-Lieve-

Vrouw van Leliëndaalkerk in Mechelen

Ik, Johannes berchmans, alleronwaardigste 
zoon van de Sociëteit van Jezus, beloof aan 
U en aan Uw Zoon, wiens tegenwoordigheid 
in het hoogwaardig Sacrament des Altaars 

ik geloof en belijd, dat ik altijd en immer, zo 
de Kerk niet anders beslist, uw Onbevlekte 

Ontvangenis zal erkennen en verdedigen. Tot 
staving waarvan ik dit met mijn eigen bloed 
ondertekend en met het naamcijfer van de 

sociëteit van Jezus heb voorzien. In ‘t jaar 1620.



GEBED VOOR DE OVERLEDENEN

Maria, hemelse Moeder ontferm u over 
onze overleden broeders en zusters, 
vooral over hen die Gods Barmhartigheid 
het meest nodig hebben.

Wees de voorspreekster voor hen die ons 
hebben verlaten opdat in hen het werk van 
de zuiverende liefde vervuld wordt.

Moge ons gebed, verenigd met het gebed 
van de hele Kerk, hen de vreugde geven 
die elk verlangen te boven gaat. 
En moge ons gebed ook hier op aarde 
vertroosting en kracht schenken aan hen 
die beproefd worden door de verlatenheid.

Moeder van de Kerk, help ons, 
bedevaarders op deze aarde, om elke 
dag beter te leven met zicht op onze 
overgang naar de verrijzenis. Genees ons 
van elke wonde van het hart en de ziel. 
Wij richten ons tot de hemel die geen 
oog kan zien. Maak van ons getuigen van 
het onzichtbare. Maak van ons apostelen 
van hoop gelijk wakers hunkeren naar de 
dageraad.

Maria, toevlucht van de zondaars en 
koningin van de heiligen, verzamel ons 
allen voor het eeuwige Pasen, om te leven 
in eenheid met de Vader en de Zoon, en de 
Heilige Geest, voor de eeuwen der eeuwen.

Amen.

De luisterbestanden van 
het boek ‘Jan Berchmans 

van Diest’ kan u 
downloaden op de website 

van Radio Maria: 
www.radiomaria.be

via de knop: 
Luister & Download.

Beluister 
het levensverhaal van 

Sint-Jan Berchmans

U kan de luister-bestanden terugvinden 
onder de rubriek ‘Boeken’

(Dit gebed wordt iedere vrijdagmiddag na de rozenkrans gebeden op Radio Maria)


