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Editoriaal

Zegt God dank in alles.
In het Evangelie gebeurt het geregeld
dat Jezus zich terugtrekt om te bidden.
In alle eenzaamheid zoekt Jezus een
mogelijkheid om zijn Vader die in de
hemel is te ontmoeten. Op welke manier
dat Jezus dan bidt wordt echter niet
meegegeven. We weten alleen maar dat
Hij in de stilte tot de Vader bidt. Wanneer
de apostelen daarop de vraag stellen “Heer,
leer ons bidden”, dan verkrijgen wij net
die woorden die Jezus waarschijnlijk zelf
vaak heeft gericht tot zijn Vader. Over de
inhoud van het gebed wordt ons dus niets
meer gemeld dat wat we hier in enkele
korte zinnen hebben geschreven. Er is
echter één grote uitzondering: het grote
dankgebed van Jezus op de vooravond van
zijn lijden en sterven, op de vooravond
van zijn heengaan, weg van de wereld,
naar de hemel. Het lijkt erop dat Jezus
ons wil onderwijzen dat het belangrijk is

om in gebed God te danken, ook al zijn de
situaties in onze levens niet altijd zo dat
we weliswaar in een stemming zijn om een
“dankjewel” te zeggen.
De heilige Paulus stuurt ons aan tot
hetzelfde: “Zegt God dank in alles” (1
Tes 5, 18). Ongeacht de moeilijkheden
die we zouden kennen, het geloof geeft
ons de mogelijkheid om aan deze oproep
gehoor te geven. Dankzeggen is namelijk
een uitdrukking van het geloof, alsook
van het vertrouwen in de Heer die ons in
alles begeleidt. Terecht kunnen we ons
de vraag stellen of we de Heer kunnen
danken voor de miseries, de rampen, het
lijden of welke ongemakken ook, die ons
leven doorkruisen? Natuurlijk kunnen we
geen dank zeggen voor die zaken waar
zelfs God geen voldoening in vindt, maar
die op een mysterieuze wijze toch deel
kunnen uitmaken van ons leven. Waar
we echter wel dank voor kunnen zeggen
is voor de steun en de bijstand die we
mogen gewaarworden net dan wanneer de
moeilijke tijden aanbreken.
Dat we gedurende de ganse geschiedenis
van de Kerk dit dankzeggen hoog in het
vaandel dragen wordt bewezen door de
alomtegenwoordigheid van de Eucharistie.
Dagelijks, sinds eeuwen, wordt in de Kerk
de Eucharistie opgedragen. Een offer, zeker!
Maar een offer uit dank voor de weldaden
van de Heer. Wanneer we Eucharistie vieren
dan denken velen aan het samenkomen op
een zondag. Dit is natuurlijk een belangrijk
aspect. Belangrijker echter is het doel
van samenkomen: God dankzeggen. De

eucharistische
gebeden
die de priester in naam
van Jezus uitspreekt en
richt tot God die onze
Vader is, zijn doordrongen
van dank. In de eerste
plaats danken we Hem
voor zijn aanwezigheid
midden onder ons. Niet
enkel de aanwezigheid
2000 jaar geleden toen
Jezus op de aarde rondliep
om de blijde boodschap
te verkondigen, om te
genezen, om leven te geven
aan degenen die in nood
waren. Tevens danken we
Hem voor zijn bijstand,
ook nu nog in onze tijd. “Ik ben met u
tot het einde der tijden,” beloofde Hij zijn
apostelen en daarmee de gehele Kerk
waar wij toe mogen behoren als volk van
God. Die tegenwoordigheid van de Heer
midden onder ons is niet symbolisch
maar wel werkelijk. In het Sacrament
van de Eucharistie is de Heer namelijk
echt aanwezig. Is het niet merkwaardig
dat dit dus eigenlijk in het Sacrament van
de dankbaarheid is, hetgeen Eucharistie
letterlijk betekent?
Dankzeggen is een uitdrukking van
ons geloof zoals ook Eucharistievieren
een uitdrukking ervan is. We mogen de
wekelijkse, of voor sommigen de dagelijkse
Mis dus echt zien als een leerschool voor de
dankzegging waartoe wij geroepen worden.
Zelfs in de moeilijkste omstandigheden
gaan christenen naar de Mis om steun
te vinden bij God die belooft bij ons te
blijven. Zelfs dan weerklinken dezelfde
woorden van dank die we sinds eeuwen
gebruiken om ons tot de Vader te richten.

Ook al erkennen we het mysterieuze en
onbegrijpelijke van verschillende facetten
van het leven, we blijven ons vertrouwen
leggen op degene die ons begeleidt en
leidt.
Wat het afgelopen jaar ons ook heeft
gebracht: vreugden en smarten, vrede
en oorlog, voorspoed en lijden, in alles,
Heer, durven we u met een gelovig en
vertrouwvol hart dankzeggen. Zeker
ook voor de genaden die we mochten
ontvangen door de boodschap die we
verkondigen op Radio Maria. We blijven
rekenen op uw bijstand, Heer, en danken
u voor uw Barmhartigheid die ons blijvend
nabij is. Amen.
Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria
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Huidig zendbereik
van de DAB+

en vanaf
augustus 2018:

heel Vlaanderen !
Radio Maria is ook te beluisteren via Telenet kanaal 912,
via www.radiomaria.be en met een internetradio
Sint-Reneldisplein 23 3001 Leuven
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HOGE GELUIDSKWALITEIT
NIEUWE NORM
TEGEN A
PRIL

GROTER ZENDBEREIK

Wij bieden 2 toestellen aan
(door ons reeds ingesteld):

Ze n d b e re ik R A D IO M A R IA
o p d ig it a le ra d io DAB+

FM / DAB+
Werkt zowel op 220V als met batterijen.
Met voorkeurknop voor Radio Maria
Richtprijs 50,00 euro
Verzending 6,00 euro

FM / DAB+
Werkt zowel op 220V als met batterijen.
Richtprijs 40,00 euro
Verzending 6,00 euro

US

UGUST
TEGEN A
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6u15			Bidden onderweg
6u30			Lezingendienst
7u			Angelus
7u02			Rozenkrans
7u30			Catechismus **
8u30			Lauden
9u			
H. Mis 		
op zondag om 10u
9u50			Bijbellezing

17u15

voorafgegaan door ‘De rots in de branding’: 8u50

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:
Biofides (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:		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			
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Maandag: 		
Radio Vaticaan (Kevin Colle) om 17u30
			Dinsdag:		
		
1e en 3e dinsdag:
Het inzicht (Marleen Caers)			
		
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 dinsdag: 		
De wereld van Radio Maria*
		3e dinsdag: 		Kathovisie*
		
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			
			
			
21u30 		
21u40 		
22u40 		
23u30 		

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

Programmaoverzicht

						

16u			
Lezingen / Bidden onderweg
17u			Vespers

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

Uur van de Goddelijke Barmhartigheid

** programma te vinden op onze website: www.radiomaria.be
* Herhaling van eerder uitgezonden programma

RADIO MARIA			

BE49 7333 7333 7771
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Vrijwilliger
in de
kijker

Vrijwilliger
in de kijker
E.H.
Omer
Pierre
Laermans
François

Kan u zich even kort voorstellen?
Mijn
voornaam is Pierre en mijn
achternaam is François. Ik ben priester
en het is de heilige Johannes Paulus die
mij heeft gewijd in de Sint-Pietersbasiliek
van Rome op 12 juni 1983. Toen vertoefde
ik in de Eeuwige Stad om te studeren en
om mijn voormalig beroep uit te oefenen,
want ja: vóór mijn wijding, heb ik enkele
jaren gewerkt als burgerlijk ingenieur en
meer bepaald als informaticus. Nu ben ik
al meer dan 34 jaar actief als priester ten
dienste van de Prelatuur van het Opus Dei.
Mijn belangrijkste taak als priester is in
te staan voor de pastorale zorg van twee
centra van het Opus Dei in Antwerpen,
samen met een andere priester. In dat
kader geef ik vorming aan scholieren,
studenten en beroepsmensen en zelfs
aan een aantal gepensioneerde mensen,
zowel mannen als vrouwen. Ook ben
ik verantwoordelijk voor de geestelijke
leiding en ondersteuning van een kleine
groep parochiepriesters van de bisdommen
in Vlaanderen.
Daarnaast heeft Mgr. Johan Bonny, de
bisschop van Antwerpen, mij benoemd
als parochievicaris van de Sint-Jacobskerk
van Antwerpen, een kerk dicht bij de Meir,
waar Pieter-Paul Rubens begraven ligt.
Tenslotte hebben de Belgische bisschoppen
mij benoemd als nationale Geestelijke
Raadgever van de Europascouts en -gidsen
van België, wat ik ook met veel plezier doe.
Verder heb ik belangstelling in het
promoten van mooie liturgie.
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Dat is voldoende om mijn agenda goed te
vullen.

Op welke manier bent u actief als
vrijwilliger voor Radio Maria en hoe
heeft u Radio Maria leren kennen?
Dat is al een aantal jaren terug gebeurd
en ik weet niet meer precies in welke
volgorde ik taken bij Radio Maria op mij
heb genomen.
Waarschijnlijk was het eerste contact een
interview door Hilde Truijen over mijn
taak bij de Europascouts of in de Vlaamse
Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse
Liturgie, of misschien een bevraging over
de Sacramentsprocessie rond de SintJacobskerk van Antwerpen. Ik meen
me ook te herinneren dat ik ooit moest
inspringen voor een bezinning in de Advent
of de Vasten omdat de voorziene priester
ineens ziek werd.
Toen begonnen ze mij voorzichtig te
vragen om losse voordrachten catechese
te geven en gaandeweg ben ik begonnen
systematisch bepaalde onderdelen van de
Catechismus van de Katholieke Kerk uit
te leggen, vooral de Sacramenten en de
Geboden.

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

het midden van mijn en ons gebedsleven,
en meer nog, in het midden van heel ons
leven. Christen zijn – en specifiek priester
zijn – betekent zoveel als een andere
Christus te zijn, ja: Christus zelf, eigenlijk.
De communie ontvangen is één worden
met Christus. Van daaruit mogen we ook
beseffen dat God de Vader ook onze Vader
is, zoals Hij het is van zijn Zoon, de Heer
Jezus. En vanuit dit perspectief, kunnen
we Maria uiteraard beminnen zoals Jezus
zijn eigen Moeder heeft bemind.

Wat draagt Radio Maria bij aan uw
leven?
Zelf heb ik helaas weinig kansen om te
luisteren naar Radio Maria, omdat ik bv.
geen radio heb in de auto en mijn werk
moeilijk kan verrichten met de radio aan,
maar ik ben heel blij dat ik kan bijdragen
aan het maken van de programma’s.
Ik weet dat die rust
geven aan de mensen,
en regelmatig kom ik
mensen tegen die mij
daarvoor
bedanken.
Deze morgen nog, kwam
ik een dame tegen, die
mij kwam bedanken
voor wat ik op Radio
Maria verteld had over
de biecht.

zeggen dat het zeker de moeite loont voor
Radio Maria te werken. Hij kon mij verder
motiveren met de volgende redenering:
als je twintig mensen hebt die luisteren
naar een van je lessen of voordrachten,
dan ben je blij en je gaat hen les geven.
Als je met vijftig jongeren op excursie kunt
gaan, dan vind je dat fantastisch. Bedenk
nu dat je op Radio Maria kunt getuigen
van Jezus voor duizenden mensen,
tienduizend, hopelijk binnen een niet te
lang tijd, honderdduizend. Loont dat niet
de moeite? Mijn antwoord kon niets anders
klinken dan positief.
En inderdaad, soms kom ik mensen tegen
die mij bedanken voor wat ik op de radio
heb gezegd. Het is me opgevallen dat de
luisteraars het meest getroffen zijn  door
wat ik vertel over eucharistie en biecht,
en dat is begrijpelijk, want dat zijn heel
mooie mysteries van ons geloof.

Waarom denkt u dat
Radio Maria belangrijk
is voor ons land?
Soms speel je met
de bekoring om wat
minder vrijwilligerswerk
te verrichten,
vooral
als je al een vol agenda
hebt en te veel petjes
waarmee
je
moet
jongleren. Gelukkig heb
ik een goede geestelijke
leider en die had het
gezond verstand mij te

Het zou ons misschien te ver leiden, er valt
namelijk veel te vertellen, maar om een
lang verhaal kort te maken: Jezus staat in
RADIO MARIA

BE49 7333 7333 7771

11

Terugblik Radio Vaticaan

Kevin Colle

Bijna iedere woensdag geeft de paus een
zogeheten “generale audiëntie” op het SintPietersplein, als het weer het toelaat natuurlijk.
Bij minder gunstige weersomstandigheden
heeft deze plaats in de Paulus VI-hal eveneens
in het Vaticaan.
De generale audiënties zijn de wekelijkse kansen
voor de paus om ons geloof te sterken en te
voeden en dit door catecheses te geven over
verschillende onderwerpen. Trouwe luisteraars
van het programma Radio Vaticaan weten
dat de paus momenteel vooral spreekt over
de christelijke Hoop. We geven u graag een
weergave van twee recente catecheses, één
uit de maand september, de ander uit de
maand oktober 2017.

6 de verjaardag van RADIO MARIA

plechtige Eucharistieviering
in de kapel van de studio’s te Egenhoven.

20u:			

receptie

De catechese van vandaag heeft als thema:
opvoeden tot hoop. Om deze reden gebruik ik
het directe “jij” en stel ik me voor dat ik als een
opvoeder of vader tot een jongere spreek of tot
eender wie die wil bijleren.
Denk eraan: wees hoopvol waar God u gezaaid
heeft! Wees altijd hoopvol!

Dinsdag 12 december 2017
19u: 			
			

Dierbare broeders en zusters,

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!
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Buig niet voor de nacht: bedenk dat de eerste
vijand die moet overwonnen worden, niet buiten
u ligt: hij is binnen in u. Daarom, laat geen
ruimte voor bittere, duistere gedachten. Deze
wereld is het eerste wonder dat God voor u heeft
mogelijk gemaakt en God heeft in onze handen
de genade gelegd voor nieuwe wonderen. Geloof
en hoop gaan samen. Geloof in het bestaan
van de hoogste en mooiste waarheden. Heb
vertrouwen in God de Schepper, in de Heilige
Geest die alles ten goede leidt, in de omhelzing
van Christus die alle mensen aan het einde van
hun leven opwacht! Geloof, Hij verwacht u. De
wereld gaat door dankzij mensen die bruggen
bouwen, die gedroomd en geloofd hebben, ook
al wordt er met hen gespot.
Denk nooit dat de strijd die naar boven leidt,
totaal nutteloos is. Op het einde van het leven,
wacht ons geen schipbreuk: in ons trilt een
zaadje van het absolute. God ontgoochelt niet:
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als Hij hoop in ons hart heeft gelegd wil Hij het
niet verstikken met onophoudelijke frustraties.
Alles ontstaat om te bloeien in een eeuwige
lente. God heeft ook ons gemaakt om te bloeien.
Ik herinner mij dat gesprek, toen de eik aan de
amandelboom vroeg: “Spreek mij over God” en
de amandelboom begon te bloeien.
Wees opbouwend, overal waar je bent! Lig je
op de grond, sta op! Blijf niet liggen, sta op!
Laat u helpen om weer op te staan! Zit je neer,
sta op en ga op weg! Als verveling u verlamt,
verjaag ze door goede werken! Voel je je leeg of
moedeloos, vraag dat de Heilige Geest uw niets
opvult!
Sluit vrede met de mensen, luister niet naar de
stem van zij die haat en verdeeldheid zaaien.
Luister niet naar die stemmen! Al verschillen ze
onderling, mensen zijn geschapen om samen te
leven. Wees geduldig bij conflicten: op een dag
zal je ontdekken dat ieder een stukje waarheid
heeft.
Hou van de mensen. Hou van ieder van hen.
Respecteer ieders weg of hij nu rechtdoor loopt of
niet want ieder heeft zijn geschiedenis. Ook ieder
van ons kan een eigen geschiedenis vertellen.
Ieder kind dat geboren wordt is een belofte
van leven, dat telkens opnieuw sterker blijkt te
zijn dan de dood. Elke liefde die opwelt is een
transformerende kracht die naar geluk streeft.
Jezus heeft ons licht gegeven dat schittert in
de duisternis, verdedig het, bescherm het. Dit
unieke licht is de grootste rijkdom die aan uw
leven is toevertrouwd.
En vooral, droom! Wees niet bang om te dromen.
Droom! Droom van een wereld die je nog niet
ziet maar zeker zal komen. Hoop zet ons aan
te geloven in het bestaan van een schepping
die op weg is naar haar uiteindelijke voltooiing
wanneer God alles in allen zal zijn. Mensen met
verbeelding hebben de mens wetenschappelijke
en technologische ontdekkingen gegeven. Zij
hebben oceanen bevaren, land betreden waar nog
nooit iemand kwam. Mensen die hoop brachten
zijn ook degenen die de slavernij afgeschaft
hebben en betere levensomstandigheden op
deze aarde brachten. Denk aan die mensen.
Draag uw verantwoordelijkheid in deze wereld
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en in het leven van alle mensen. Bedenk dat
elke onrechtvaardigheid tegen een arme
een open wonde is en uw eigen waardigheid
verkleint. Het leven stopt niet bij u en in deze
wereld zullen andere en nog vele generaties
na ons komen. Vraag elke dag aan God de
gave van moed. Bedenk dat Jezus de angst
voor ons overwonnen heeft. Hij heeft de angst
overwonnen! Onze meest geniepige vijand kan
tegen het geloof niets beginnen. En wanneer je
door de moeilijkheden van het leven afgeschrikt
wordt, bedenk dat je niet voor uzelf leeft. In het
doopsel werd uw leven reeds ondergedompeld
in het mysterie van de Drie-eenheid en
sindsdien behoor je aan Jezus toe. En als je ooit
door angst gegrepen wordt of als je denkt dat
het kwaad te groot is om verslagen te worden,
bedenk eenvoudig dat Jezus in u leeft. Hij is
het die door u en met Zijn zachtmoedigheid alle
vijanden van de mens wil onderwerpen: zonde,
haat, misdaad, geweld: al onze vijanden.
Heb altijd de moed om de waarheid te zien,
maar bedenk: je staat boven niemand. Denk
daaraan: je staat boven niemand. Zelfs als je
de laatste zou zijn die in de waarheid gelooft,
vlucht niet weg van de mensen. Zelfs al zou je
leven in de stilte van een kluis, draag het leed
van alle schepselen in uw hart. Je bent christen!
Leg dan alles voor aan God in het gebed.
En heb idealen! Leef voor iets dat de mens
overstijgt. Als uw idealen ooit een moeilijke
rekening voorleggen, blijf ze in uw hart dragen.
Trouw verkrijgt alles.
Doe je iets verkeerd, sta weer op: niets is
menselijker dan fouten maken en diezelfde
fouten moeten geen gevangenis voor u worden.
Sluit u niet op in uw fouten. De Zoon van God is
niet gekomen voor de gezonden maar voor de
zieken, dus ook voor u. En als je in de toekomst
nog fouten maakt, wees niet bang, sta weer op!
Weet je waarom? Omdat God uw vriend is.
Als bitterheid u treft, geloof vast in alle mensen
die zich inzetten voor het goede: er ligt zaad
voor een nieuwe wereld in hun nederigheid. Ga
om met mensen die hun hart als dat van een
kind bewaard hebben. Laat de verwondering
groeien.
Leef, bemin, droom en geloof. En met Gods
genade wanhoop nooit!
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dat huis kijken we naar de wereld. We zijn niet in
onszelf opgesloten, wij treuren niet vol heimwee
over een verleden dat zogezegd van goud is. We
kijken altijd vooruit naar een toekomst die niet
alleen het resultaat is van onze handen, maar
die op de eerste plaats een voortdurende zorg
is van de voorzienigheid van God. Alles wat
ondoorzichtig is wordt eens licht.

Dierbare broeders en zusters,
Vandaag zou ik graag willen stilstaan bij
het kenmerk van de hoop die de waakzame
verwachting wordt genoemd. Het thema van de
waakzaamheid is één van de rode draden die
door het Nieuwe Testament lopen. Jezus leert
aan zijn leerlingen: “ Houdt uw lenden omgord
en de lampen brandend! Gedraagt u als mensen
die wachten op de terugkomst van hun heer, die
naar de bruiloft is, om als hij aankomt en klopt,
hem aanstonds open te doen” (Lc 12, 35-36).
In de tijd na de verrijzenis van Jezus, waarin
een vredige rust en angstwekkende momenten
elkaar afwisselen, maken Christenen het zich
niet gemakkelijk. Het Evangelie nodigt hen uit
zich te gedragen als dienaren die niet slapen
voordat hun heer is teruggekeerd. Deze wereld
vraagt van ons verantwoordelijkheid. Wij
nemen die helemaal en met liefde op. Jezus wil
dat ons leven actief zou zijn, dat we nooit onze
aandacht laten verzwakken om dankbaar en
met verwondering iedere nieuwe dag die God
ons geeft, te aanvaarden. Elke morgen is een
onbeschreven blad dat de Christen vult met
goede werken. Hoewel we reeds gered zijn door
de verlossing van Jezus, wachten we nog op
de volledige openbaring van zijn heerschappij,
wanneer God uiteindelijk alles in allen zal zijn.
In het geloof van de Christenen is niets zo zeker
als deze “afspraak” met de Heer, wanneer Hij
zal terugkomen. En wanneer die dag komt
willen wij Christenen zijn zoals die dienaren
die heel de nacht gewaakt hebben met de
lenden omgord en de lampen brandend: men
moet klaar zijn voor het heil dat komt, klaar
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voor de ontmoeting. Hebben jullie daaraan al
gedacht, hoe die ontmoeting met Jezus zal zijn
wanneer Hij terugkeert? Het zal een omhelzing
zijn, een immense vreugde, een grote vreugde!
In verwachting van die ontmoeting moeten wij
leven!
Christenen zijn niet gemaakt voor verveling,
op z’n hoogst voor geduld. Zij weten dat, ook
in de eentonigheid van altijd dezelfde dagen,
een geheim van genade verscholen ligt. Er zijn
mensen die door de volharding van hun liefde
een soort waterputten worden die de woestijn
bevloeien. Niets gebeurt zinloos en geen enkele
situatie waarin een Christen ondergedompeld
wordt is totaal ongevoelig voor liefde. Geen
enkele nacht duurt zolang dat men de vreugde
van de zonsopgang vergeet. Als we met Jezus
verbonden blijven, verlamt de koude van de
moeilijke momenten ons niet. Al zou heel de
wereld tegen de hoop spreken, zelfs al zou men
zeggen dat de toekomst alleen maar donkere
wolken zal brengen, dan nog weet de Christen
dat in diezelfde toekomst de terugkeer van
Christus zal gebeuren. Niemand weet wanneer
dit zal gebeuren, maar de gedachte dat aan het
einde van onze geschiedenis de barmhartige
Jezus staat volstaat om vertrouwen te hebben en
het leven niet te vervloeken. Alles wordt gered.
Alles. We zullen lijden, er zullen ogenblikken zijn
die kwaad maken en verontwaardiging oproepen,
maar de zoete en krachtige herinnering aan
Christus zal de bekoring verdrijven te denken
dat dit leven een vergissing is.
Na onze kennismaking met Jezus kunnen we niet
anders doen dan met vertrouwen en met hoop
onze geschiedenis onderzoeken. Jezus is als een
huis. Wij zijn er binnen en vanuit de vensters van
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En laten we bedenken dat God zichzelf niet
tegenspreekt. Nooit. God ontgoochelt nooit.
Zijn wil over ons is niet mistig, maar een goed
afgelijnd project van verlossing: “God, onze
heiland, wil dat alle mensen gered worden en tot
de kennis van de waarheid komen” (1 Tim 2,4).
Daarom leveren ons niet met zwartgalligheid
over aan het voorbijgaan der gebeurtenissen,
als ware de geschiedenis een trein waarover
men de controle verloren is. Berusting is geen
christelijke deugd. Het is ook niet christelijk de
schouders op te halen of het hoofd te buigen
voor een lot dat ons onafwendbaar lijkt.
Wie de wereld hoop schenkt, is nooit een
meegaand iemand. Jezus roept ons op Hem niet
werkloos te verwachten: “Gelukkig de dienaars,
die de heer bij zijn komst wakende zal vinden.”
(Lc 12,37)
Elke vredeswerker zal vaststellen dat zijn
persoonlijke vrede opgeofferd werd door de
problemen van anderen op zich te nemen. Wie
meegaand is, is geen vredeswerker maar een
luiaard, iemand die gerust gelaten wil worden.
Een Christen is vredeswerker wanneer hij zich
waagt, wanneer hij de moed heeft zich te wagen
om het goede te bereiken dat Jezus ons heeft
geschonken, ons geschonken heeft als een schat.
6
Elke dag van ons leven herhalen we de aanroeping
die de eerste leerlingen in hun Aramese taal
uitdrukten met de woorden “Marana tha” en
die we als laatste vers van de Bijbel aantreffen:
“Kom, Heer Jezus!” (Ap 22,20).
Dat is het refrein van elk christelijk leven: in
onze wereld hebben niet anders nodig dan een
liefkozing van Christus. Het is een genade, in
het gebed, op de moeilijke dagen van het leven,
zijn stem te vernemen die antwoordt en ons
verzekert: “Ja, Ik kom spoedig” (Ap 22,7).
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Wij bidden met u
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

&
VIA
kanaal 912
Ook via Telenet
en
aria.be
via www.radiom

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

