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Laten we ondertussen ook niet 
vergeten dat we de Adventstijd 
reeds begonnen zijn. Het wachten 
op de komst van Jezus Christus 
op Kerstmis is een jaarlijkse ge-
woonte geworden. Toch is het 
van groot belang dat we ons hart 
echt vernieuwen. Een voornemen 
is zeker op zijn plaats om zo op 
een goede, en vernieuwde manier, 
het Kerstfeest tegemoet te gaan. 
Telkens weer komt Jezus met nieu-
we gaven, genaden en inzichten 
om God, omwille van het leven dat 
nooit een gewoonte is, met een 
dankbaar hart te benaderen. Hij 
is namelijk onze Schepper en onze 

Verlosser, de Emmanuel – God met 
ons.
Radio Maria blijft jullie allen bij-
staan in het geestelijk leven op-
dat iedereen zou mogen groeien 
in verbondenheid met de Heer. 
We danken jullie allen voor jullie 
steun en gebed en wensen jullie 
een gezegende Adventstijd.
Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien

Directeur Radio Maria

Beste vrienden,

Op 21 en 22 november hielden we 
onze jaarlijkse Mariathon voor 
onze noden. We zijn zeer geluk-
kig en vooral dankbaar voor de 
blijken van vertrouwen en de 
steun die we van zovelen heb-
ben mogen ontvangen. Het was 
een groot succes, of beter nog: 
het was een stijgend succes. Meer 
en meer mensen voelen zich be-
trokken bij het project van Radio 
Maria. We zijn er ons dan ook zeer 
van bewust dat dit een grote ver-
antwoordelijkheid vraagt van ie-
dereen die zich elke dag opnieuw 
inzet om het beste te geven aan 
alle luisteraars van de radio. We 
vertrouwen erop dat de Heer ons 
in de toekomst hiervoor blijft on-
dersteunen met zijn inspiratie.

Het ene evenement is nog maar 
net gedaan, of een andere vreug-
devolle gebeurtenis staat al voor 
de deur. Op 12 december vieren 
we onze 7de verjaardag. Al de ja-
ren die we hebben mogen werken 
voor Radio Maria was een ware 
opdracht die volledig gesteund 
werd door het vertrouwen in de 
goddelijke Voorzienigheid. We 
werden niet teleurgesteld, inte-
gendeel. Radio Maria is een reali-
teit die voor velen niet meer weg 
te denken valt.
Het is ons waar genoegen om ie-
dereen uit te nodig om deze ver-
jaardag te vieren. Op woensdag 
12 december is er een plechtige 
Eucharistieviering om 19u die 
wordt voorgegaan door Mgr. Koen 
Vanhoutte, hulpbisschop voor het 
vicariaat van Vlaams-Brabant en 
Mechelen. Na de Eucharistie volgt 
een receptie. Voor sommige luis-
teraars is het een zeer geschikt 
moment om Radio Maria eens 
achter de schermen te ontdekken. 
Wees dus alvast van harte wel-
kom!
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CATECHISMUS

DECEMBER
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.

5-22 december 
De tien geboden

door E.H. Pierre François

24 -31 december 
De kerstfiguren

door Pater Jan Meeuws

1- 2 januari 
Moeder van de Kerk

door E.H. Dirk Van der Linden

3 - 8 januari
De tien geboden

door E.H. Pierre François

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

E R U I N D M E
L O N G O N T S T E K I N G

G E B E D O T E S Y
N K M E B R A D E N

S P A T R O O N I H
C Z A A D Z E R O
H A R T N G E U Z E N F
O O O M R N A V
E M O N T A I G U E A Z
N I E M A N D Y T A R W E

Oplossing van het 
kruiswoordraadsel 
van vorige maandHARTELIJK DANK 

AAN ALLE WELDOENERS VAN 
RADIO MARIA
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S Paus Franciscus 
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. 

Tekenen van heiligheid in deze tijd

Doorzettingsvermogen, geduld en 
zachtmoedigheid
Het eerste van deze vijf belangrijke 
kenmerken is gericht zijn op God, ste-
vig verankerd in God die ons bemint 
en bijstaat. Deze bron van innerlijke 
kracht stelt ons in staat om te volhar-
den te midden van de tegenslagen en 
wisselvalligheden van het leven, maar 
ook om de vijandigheid, ontrouw en 
tekortkomingen van anderen te ver-
dragen. “Als God voor ons is, wie zal 
dan tegen ons zijn?” (Rom 8,31). Dit is 
de bron van vrede die in het gedrag 

van heiligen aan het licht komt. Deze 
innerlijke kracht maakt het mogelijk 

om midden een jachtige, luidruchtige 
en agressieve wereld te getuigen van 

heiligheid door geduld en standvas-
tigheid in het goede. Het is de trouw 
van de liefde.
De innerlijke kracht van de genade 
behoedt ons voor het meeslepende 
geweld van het sociale leven, want ge-
nade verzacht de ijdelheid en maakt 
zachtmoedigheid van hart mogelijk. 
Heiligen verliezen geen energie in het 
klagen over de fouten van anderen. Zij 
kunnen zwijgen over de tekorten van 
hun medemensen. Heiligen aarzelen 
om anderen hard aan te pakken, want 
zij achten hen hoger dan zichzelf. Zo’n 
manier van handelen veronderstelt 
een door Christus tot vrede gebracht 
hart: “Vrede laat Ik u na, mijn vrede 
geef Ik u, een andere dan de wereld te 
bieden heeft” (Joh 14, 27).

Vreugde en zin voor humor
Heiligen zijn vervuld van vreugde en 
zin voor humor. Zonder hun realiteits-
zin te verliezen, hebben ze een po-
sitieve en hoopvolle uitstraling. Het 
christelijke leven is “vreugde door de 
Heilige Geest” (Rom 14, 17). Indien we 
de Heer toelaten ons uit ons pantser 
te bevrijden en ons leven te veran-
deren, kunnen we waarmaken wat de 
Heilige Paulus vroeg: “Verheug u altijd 
in de Heer. Nog eens: verheug u!” (Fil 
4, 4). Er zijn moeilijke momenten van 
kruis en lijden, maar niets kan deze 
bovennatuurlijke vreugde vernietigen 
die zich aanpast en andere vormen 
aanneemt, maar er altijd is als een 
lichtstraal die geboren wordt uit de 
persoonlijke zekerheid dat we onein-
dig bemind worden, dwars door alles 
heen.
Christelijke vreugde gaat gewoonlijk 
gepaard met een gevoel voor humor. 
Het gaat hier niet over het plezier zo-
als de hedendaagse op consumeren 
gerichte en individualistische cul-
tuur dat voorhoudt. Consumentisme 
overbelast alleen maar het hart en 
verschaft af en toe kortstondig genot 
maar geen vreugde. Het gaat hier om 
de vreugde die in gemeenschap be-
leefd, gedeeld en uitgedeeld wordt, 

want “het is zaliger te geven dan 
te ontvangen” (Hnd 20, 35) en “God 
houdt van een blijmoedige gever” (2 
Kor 9, 7).

Stoutmoedigheid en vurigheid
Heiligheid is ook stoutmoedig, een 
stimulans om te evangeliseren en zo 
een stempel te drukken op deze we-
reld (nvdr. de paus gebruikt de term 
‘parresia’). Om dit mogelijk te maken, 
komt Jezus zelf naar ons toe en zegt 
ons opnieuw, sereen maar krachtig: 
“Wees niet bang!” (Mc 6, 50). Deze 
woorden helpen ons om stappen 
te zetten en te dienen met dezelfde 
moed die de Heilige Geest ook bij de 
apostelen opwekte en die hen ertoe 
bracht om Jezus Christus te verkondi-
gen. Stoutmoedigheid, enthousiasme, 
vrijuit spreken, apostolische vurig-

heid, dit alles zit vervat in het woord 
‘parresia’. Ons vastklampend aan 
Hem, krijgen we de moed om al onze 
charismatische gaven ten dienste te 
stellen van anderen. We hebben de 
aansporing van de Heilige Geest no-
dig om ons niet te laten verlammen 
door angst en berekening en om niet 
te wennen aan een veilige omgeving.
Gewenning is verleidelijk. Ze beweert 
dat het geen zin heeft om te proberen 
iets te veranderen, dat we niets kun-
nen doen, dat het altijd zo geweest is 
en dat we desondanks toch overleefd 
hebben. Door de kracht van de ge-
woonte zijn we niet langer tegen het 

Apostolische 
exhortatie

Philippe Van der Sande

Deze bron van innerlijke 
kracht stelt ons in staat 

om te volharden te midden 
van de tegenslagen en 

wisselvalligheden van het 
leven, maar ook om de 

vijandigheid, ontrouw en 
tekortkomingen van anderen 

te verdragen. 

Wees blij en juich
Een overzicht : deel 3

Hoogfeest van 
de Onbevlekte 
Ontvangenis 

van de H. Maagd 
Maria

Negen maanden vóór 
het feest van Maria 
Geboorte (8 septem-
ber) vieren wij het 
hoogfeest van haar 
onbevlekte ontvange-
nis, waarop wij geden-
ken hoe de vrouw, die 
bestemd was om de 
moeder te worden van 
Jezus, Messias en Gods 
Zoon, vanaf haar eer-
ste levensbegin door 
Gods genade hierop 
was voorbereid. Boven 
alle mensen uitver-
koren om een uitzon-
derlijke plaats in Gods 
heilsplan in te nemen, 
was zij door de Vader 
vervuld met geestelijke 
zegening in Christus: zij 
moest heilig en vlekke-
loos zijn voor zijn aan-
gezicht (Ef. 1, 3-4). In 
haar is bij voorbaat de 
vloek weggenomen die 
sinds de eerste zonde 
op de mensen rustte; 
omwille van haar Zoon, 
de overwinnaar van 
zonde en dood, was 
zij geen ogenblik in de 
macht van het kwaad. 
Zo is de moeder van 
Jezus het beeld van de 
Kerk, waarvoor de Heer 
zich heeft overgele-
verd om haar tot zich te 
voeren ‘als een schone 
bruid, zonder vlek of 
rimpel of fout, heilig en 
onbesmet’ (Ef. 5, 26-27).

Niets kan deze 
bovennatuurlijke vreugde 

vernietigen. 

We hebben de aansporing 
van de Heilige Geest 

nodig om ons niet te laten 
verlammen door angst en 
berekening en om niet te 
wennen aan een veilige 

omgeving.

Voor een derde en laatste maal verdiepen we ons in “Gaudete et exsultate”, de 
apostolische exhortatie van paus Franciscus over de roeping tot heiligheid in de 
hedendaagse wereld. In de laatste twee hoofdstukken van het document behan-
delt  de paus vijf grote uitingen van liefde tot God en de naaste die noodzakelijk 
zijn om de levensstijl waartoe Jezus ons roept, te verstaan. De paus waarschuwt 
ons ook : “het leven van de christen is een voortdurende strijd tegen de duivel. 
Deze strijd is wondermooi want telkens opnieuw kunnen we ons over de overwin-
ning van de Heer in ons leven verheugen”. Daarom is de gave van onderscheiding 
van essentieel belang. Vragen we de Heilige Geest die gave om onze persoonlijke 
weg van heiligheid te gaan, “onze lampen brandend” te houden, alert te blijven 
en zaaiers van vrede en vreugde te zijn.
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kwaad opgewassen. We laten de 
dingen ‘zijn zoals ze zijn’ of zo-

als sommigen beslist hebben 
dat ze moeten zijn. Maar 
laten we de Heer toe om 
ons wakker te maken, ons 

wakker te schudden, ons te 
bevrijden uit onze traagheid. 

Laten we de apostolische moed 
vragen om het Evangelie aan anderen 

te verkondigen en om niet langer van ons christelijk 
leven een museum vol herinneringen te maken.

In gemeenschap
Los van anderen is het heel moeilijk om de genot-
zucht, de valstrikken en de verleidingen van de duivel 
en de ik-cultuur te bestrijden. Gebombardeerd door 
zoveel verlokkingen verliezen we, als we te geïsoleerd 
zijn, gemakkelijk onze realiteitszin en innerlijke hel-
derheid en dan bezwijken we. Groeien in heiligheid 
is samen met anderen onderweg zijn. Het Woord de-
len en samen eucharistie vieren bevordert het broe-
derlijk samen zijn en maakt ons gaandeweg tot een 
heilige en missionaire gemeenschap. Het gemeen-
schapsleven, of het nu in een gezin, parochie, religi-
euze gemeenschap of in een andere gemeenschap is, 
bestaat uit de vele kleine dingen van elke dag. Dit was 
zo in het heilig huisgezin van Nazareth; dit was ook 
zo in het gemeenschappelijk leven van Jezus met zijn 
leerlingen en met eenvoudige mensen.
Een gemeenschap die de kleine details van liefde 
koestert, waar de leden voor elkaar zorgen en een 
open en evangeliserende ruimte creëren, is een plaats 
waar de verrezen Heer aanwezig is, die deze gemeen-
schap volgens het plan van de Vader heiligt. In tegen-
stelling tot het individualistisch consumentisme dat 
ons in onze zoektocht naar comfort van anderen af-
zondert, kan onze weg van heiliging ons alleen maar 
vereenzelvigen met Jezus’ verlangen: “Dat ze allen één 
mogen zijn, zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U” (Joh 
17, 21).

In onophoudelijk gebed
Ook al lijkt het vanzelfsprekend, toch mogen we ten 
slotte niet vergeten dat heiligheid bestaat uit ge-
wone openheid voor het transcendente, die in gebed 
en aanbidding tot uitdrukking komt. Heiligen onder-
scheiden zich door een geest van gebed en de nood 
aan communicatie met God. Te midden hun zorgen en 
engagementen verlangen ze naar God en overstijgen 
ze zichzelf in lofgebed en contemplatie van de Heer. 
Heiligheid zonder gebed is niet mogelijk, ook al hoeft 

dat gebed niet lang te duren of intense gevoelens met 
zich mee te brengen.
Er zijn momenten nodig die we alleen met God door-
brengen. Dit geldt niet alleen voor enkele bevoorrech-
ten, maar voor ons allemaal, want we hebben allen 
nood aan deze stilte die gevuld is met de aanwezig-

heid van Hem die wij aanbidden. In de stilte kunnen 
we in het licht van de Geest de wegen van heiligheid 
waartoe de Heer ons roept, onderscheiden. Anders 
bestaat de kans dat al onze beslissingen alleen maar 
uiterlijk vertoon zijn die in plaats van het Evangelie in 
ons leven te verheerlijken, het zullen versluieren en 
versmachten. Als we niet luisteren naar de Meester, 
zullen al onze woorden nutteloze prietpraat zijn.
Denk tijdens je gebed aan je eigen levensverhaal en 
je zal er veel barmhartigheid in vinden. Dat zal ter 
zelfdertijd het bewustzijn voeden dat de Heer aan jou 
denkt en je nooit vergeet. Daarom mag je Hem ook 
vragen de kleinste details van je leven te verhelderen, 
want niets ontgaat Hem.

Strijd en waakzaamheid
We hebben kracht en moed nodig om de verleidingen 
van de duivel - de prins van het kwaad - te weerstaan 
en het Evangelie te verkondigen.  Juist de overtuiging 
dat deze kwaadaardige macht in ons midden aanwezig 
is, laat ons toe te begrijpen waarom het kwaad soms 
zo’n vernietigende kracht heeft. De duivel is aanwe-
zig vanaf de allereerste bladzijden van de Schrift die 
eindigt met Gods overwinning op de duivel. We mo-
gen niet denken dat de duivel een mythe, een voor-
stelling, een symbool, een stijlfiguur of een idee is. 
Deze vergissing doet ons de strijd staken, vermindert 
onze waakzaamheid en maakt ons veel kwetsbaarder. 
De duivel hoeft ons niet te bezitten. Hij vergiftigt ons 
met haat, troosteloosheid, afgunst, ondeugden. Als 
we onze waakzaamheid laten varen, maakt hij daar-
van gebruik om ons leven, onze gezinnen en gemeen-
schappen te vernietigen want “de duivel zwerft rond 
als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te 
verslinden” (1Pe 5,8)

Onderscheiding : een dringende noodzaak
De gave van onderscheiding is van essentieel belang 
in onze tijd die zoveel activiteiten en ontspannings-
mogelijkheden aanbiedt. Zonder de wijsheid van 

de onderscheiding kunnen we gemakke-
lijk de speelbal worden van elke nieuwe 
trend. Dit wordt vooral belangrijk als 
zich iets nieuws in ons leven aandient en 
we moeten onderscheiden of het Gods 
nieuwe wijn is of iets bedrieglijks van de 
geest van de wereld of van de duivel. 
Maar onderscheiding is niet enkel nodig 
op uitzonderlijke momenten. Het is een 
hulpmiddel in de geestelijke strijd om de 
Heer beter te volgen. We hebben het al-
tijd nodig om Gods tijd en zijn genade te 
onderkennen, om de ingevingen van de 
Heer niet te negeren of zijn uitnodiging 
om te groeien niet te mislopen. Dikwijls 
gebeurt de onderscheiding in kleine, 
ogenschijnlijk irrelevante dingen want 
de ware grootheid toont zich in het ge-
wone en alledaagse. Daarom is het goed 
dat alle christenen in dialoog met de 
Heer een dagelijks oprecht gewetenson-
derzoek houden.
Laten we nooit vergeten dat onderschei-
ding een genade is. Hoewel ze verstand 
en wijsheid insluit, overtreft ze deze, 
want ze speurt naar een glimp van dat 
unieke en enige mysterievolle plan dat 
God voor ieder van ons heeft en dat 
vorm krijgt midden de meest uiteenlo-
pende situaties en beperkingen. Wat telt, 
is de zin van mijn leven voor de Vader die 
mij kent en bemint, de ware zin van mijn 
bestaan die niemand beter kent dan Hij. 
Uiteindelijk leidt onderscheiding naar 
de ware bron van het eeuwig leven: de 
Vader kennen, de enige waarachtige God 
en degene die Hij heeft gezonden, Jezus 
Christus.

Paus Franciscus besluit zijn document 
als volgt: “Ik hoop dat deze pagina’s van 
nut zullen zijn opdat heel de Kerk zich 
opnieuw toelegt om het verlangen naar 
heiligheid aan te wakkeren. Laten we de 
Heilige Geest vragen om een vurig ver-
langen naar heiligheid over ons uit te 
storten tot meerdere eer en glorie van 
God en laten we elkaar bij deze inspan-
ning bemoedigen. Zo zullen we een geluk 
delen dat de wereld ons niet kan afne-
men”.

Heiligheid zonder gebed is niet mogelijk, 
ook al hoeft dat gebed niet lang te duren 

of intense gevoelens met zich mee te 
brengen.

In de kapel 
van de studio’s 
van Radio Maria
Sint-Reneldisplein 23 - 3001 Egenhoven

vrije toegang

ADVENTSTOUR 

‘Morgen 
zal ik er zijn...’

met

verwelkomt

21 december 2018
om 20u.

Lars Gerfen

Reyer 

Uitzending 



ZEVENDE 
VERJAARDAG
VAN 
RADIO MARIA

Op 12 december 
feestdag van 
O.-L.-Vrouw
van Guadalupe

viert 
Radio Maria

haar 7 de verjaardag 

met een 
plechtige eucharistie 
om 19u. 

voorgegaan 
door 
Mgr. Koen Vanhoutte.

Aansluitend receptie.

Iedereen 
van harte 
welkom!
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De heiligverklaring 
van Juan Diego in 
2002 door paus 
Johannes Paulus II en 
het bezoek van paus 
Franciscus in 2016 
aan het heiligdom 
waar de miraculeuze 
afbeelding van de 
Heilige Maagd van 
Guadalupe dagelijks 
door duizenden 
pelgrims wordt 
vereerd, toont ons 
de actualiteit van de 
boodschap van de H. 
Maagd die bijna vijf 
eeuwen geleden aan 
deze eenvoudige man 
verscheen. 

De H. Juan Diego
en de H. Maagd van Guadalupe

Op 12 december vieren we het feest 
van de H. Maagd van Guadalupe. 
In het jaar 1531 heeft de H. Maagd 
zich tijdens haar verschijning aan 
Juan Diego op de Mexicaanse heu-
vel Tepeyac kenbaar gemaakt als 
de  H. Maagd van Guadalupe. Onder 
deze naam, die in het Arabisch 
oplaaiend licht betekent, werd 
Onze-Lieve-Vrouw reeds vanaf de 
13de eeuw vereerd in het Spaanse 
klooster te Guadelupe. Op de oever 
van de rivier de Guadalupe werd in 
die tijd een beeld van de Heilige 
Maagd ontdekt dat er ooit verbor-
gen werd om het te behoeden voor 
de Moorse indringers in 714. Op de 
plaats van de vondst werd een ka-
pel gebouwd. 
Het verhaal van de verschijning 
van de H. Maagd aan Juan Diego 
doet stomverbaasd staan en vult 
het hart vol tedere verering voor 
de H. Maagd van Guadalupe. Bij de 
verschijning liet de H. Maagd een 
wonderlijke afbeelding achter op 
de tilma, de mantel van Juan Diego, 
als bewijs voor de bisschop van de 
echtheid van de verschijning. De 

beeltenis die op 12 oktober 1976 
naar de nieuwe indrukwekkende, 
cirkelvormige basiliek plechtig werd 
overgebracht blijft tot op de dag 
een raadsel voor de wetenschap. Zo 
is de H. Maagd van Guadalupe ook 
een lichtend teken voor onze tijd.

Licht schijnt over de Nieuwe Wereld
Een lichtend teken was de H. Maagd 
van Guadalupe voor de negen mil-
joen Azteken die zich in de zeven 
jaren na de verschijning bekeer-
den tot het Katholieke geloof. 
Menige indianenstam had zich bij 
de Spaanse conquistadores aan-
gesloten om zich te bevrijden 
van het juk van de Azteken met 
hun wrede religie en afgrijselij-
ke  riten waardoor jaarlijks 20.000 
mensen geofferd werden aan de 
god Quetzelcoath. De val van de 
hoofdstad Tenochtitlan betekende 
het einde van het rijk van keizer 
Montezuma. Na de verovering van 
Mexico door de Spanjaarden on-
der leiding van Hernando Cortés 
werden de heidense tempels ver-
woest, om zo komaf te maken met 
de wreedheden die er begaan wa-
ren. Op de grondvesten van die 

Joris Abts

tempels werden meteen de eerste 
kerken gebouwd. Toch waren er in 
de tijd vóór de verschijning van 
de H. Maagd weinig bekeringen. 
De Spaanse veroveraars waren vol 
hebzucht. Met het excuus dat deze 
mensen geen ziel zouden hebben, 
werden de Indianen zonder me-
delijden uitgebuit en tot slaven 
herleid. Bisschop Zumàrraga en 
de priesters die de rechten van de 
Indianen verdedigden, werden zelf 
met de dood bedreigd.

Pater Peter van Gent 
Een van de eerste Mexicanen die 
zich tot het Katholieke geloof be-
keerde waren de echtgenoten Juan 
Diego en Maria Lucia. Twee jaar na 
de aankomst van de eerste francis-
caanse missionarissen hadden ze 
zich laten dopen door de Vlaamse 
pater Peter van Gent uit Idegem. 
Bijna vijftig jaar werkte deze vurige 
pater te midden van de Indianen. 
Hij leerde hun taal, stichtte een 
school waar meer dan 500 leerlin-
gen dagelijks onderwijs kregen. Hij 
probeerde de Indianen te bescher-
men tegen de wreedheden van de 
Spanjaarden. Ook hield hij kunst-
ateliers en bouwde hij ziekenhui-
zen. Daarnaast liet hij een groot 
aantal kerken bouwen, waaronder 
een in Texcoco op een voormalige 
Azteekse tempel. In 1988 werd hij 
door paus Johannes Paulus II zalig 
verklaard.
 
Het verhaal van de verschijningen
Elke zaterdag en zondag legden 
Juan en zijn vrouw blootsvoets de 
lange weg af van de kleine land-
bouwuitbating die hij leidde tot 
aan de kerk om er de heilige mis 
en het geloofsonderricht te vol-
gen. Zo was Juan op zaterdag 9 de-
cember 1531 ook onderweg voor 
de lange tocht van 12 km over de 
heuvels naar de kerk van Tlatiloco 
om er het feest van de Onbevlekte 

Ontvangenis te vieren dat in die 
tijd op die dag werd gevierd. Het 
was nog nacht toen hij zich op weg 
begaf. Toen hij tegen de morgen, 
vlakbij de heuvel van Tepeyac, op 
de plaats waar vroeger de tempel 
van de moedergodin Tonantzin 
kwam, hoorde hij plots prachtige 
muziek.  
Verbaasd bleef hij staan en keek 
omhoog naar de heuvel vanwaar 
hij een tedere vrouwenstem zijn 
naam hoorde roepen. Plots stond 
hij tegenover een jonge vrouw 
met een onvergelijkbare schoon-
heid. Haar kleed schitterde als de 
zon en het stralende licht, dat van 
haar uitging, drong door tot in de 
rotsen om hen heen. Zelfs de strui-
ken en de distels fonkelden als 
juwelen. Toen ze Juan Diego teken 
gaf om dichterbij te komen, ge-
hoorzaamde hij en viel voor haar 
op zijn knieën neer. “Juanito, mijn 
kleintje, mijn lieve zoon, waar ga 
je naartoe?“, vroeg ze liefdevol.“ “Ik 
ben op weg naar Tlatilcolco, naar 
de Heilige Mis”, antwoordde Juan 
Diego. De Dame antwoordde met 
een glimlach van goedkeuring: 

“Weet en versta, mijn zoontje, dat 
ik de Heilige Maagd ben, de Maagd 
die onbevlekt blijft, en de Moeder 
van de ware God, door wie wij be-
staan. De Moeder van de Schepper 
van alle dingen, de Heer van de he-
mel en van de aarde. Ik zou graag 
hebben dat men hier tot mijn eer 
een kerk zou bouwen waar ik me 
wil openbaren. Zo wil ik aan de 
mensen heel mijn liefde, mijn me-
delijden, mijn hulp en bescher-
ming aanbieden. Want ik ben uw 
Moeder vol barmhartigheid, de 
moeder van alle mensen op aarde, 
van allen die van mij houden, die 
mij aanroepen en die in mij hun 
vertrouwen stellen. Hier wil ik naar 
hun jammerklachten luisteren en 
hun ellende, hun nood en leed ver-



zachten. Om mijn plannen uit te voeren, stuur ik u 
naar het bisschoppelijk paleis van Mexico. Zeg te-
gen de bisschop dat ik het ben die u stuur en dat ik 
verlang dat hier een kerk wordt gebouwd.” 

Juan Diego begaf zich dadelijk op weg. Het lukte 
hem echter niet de bisschop te overtuigen, daarom 
keerde hij terug naar de plaats waar hij de maagd 
Maria had gezien. Van haar kreeg Juan Diego het 
krachtige bevel om terug naar de bisschop te gaan. 
Toen hij de volgende dag na de zondagsmis door de 
bisschop Zummàraga werd ontvangen, vroeg deze 
om een teken als bewijs. Wanneer Juan Diego met 
dit antwoord naar de H. Maagd terugkeerde vroeg 
zij hem de volgende dag terug te komen. 
De volgende morgen ging hij al om 4 uur ‘s mor-
gens op weg. Echter niet om naar de H. Maagd terug 
te keren, maar om een priester te zoeken voor zijn 
doodzieke nonkel Bernardino bij wie hij sinds het 
overlijden van zijn vrouw inwoonde. De H. Maagd 
daalde zelf in een lichtende glans van de heuvel 
af, kwam naar hem toe en vroeg waar hij naartoe 
ging. Helemaal in de war vertelde Juan Diego over 
zijn nonkel in stervensnood. Na een ogenblik stilte 
antwoordde de Maagd Maria: 

“Luister goed naar wat ik zeg en laat het door-
dringen in uw hart: laat niets u schrik aanjagen of 
verdrietig maken. Laat uw hart niet in verwarring 
brengen. Vrees die ziekte niet en geen enkele an-
dere ziekte of angst. Ik ben er toch, ik die uw moe-
der ben! Sta je niet onder mijn bescherming? Ben 
ik niet de bron van uw blijdschap en van uw geluk? 
Ben je niet geborgen in de vouwen van mijn man-
tel, in de buiging van mijn armen? Ben je niet veilig 
in mijn moederlijke schoot? Wat heb je verder nog 
nodig? Wees niet bedroefd om de ziekte van uw 
nonkel, hij zal niet sterven. Je mag gerust zijn en 
weten dat hij al genezen is.“ 

De H. Maagd vroeg hem de heuvel te beklimmen 
tot op de plek waar ze het eerst aan hem was ver-
schenen en om er bloemen te plukken en ze naar 
haar toe te brengen. Getroost door de woorden 
van Onze-Lieve-Vrouw beklom hij de berg, vond er 
prachtige Castilliaanse rozen die heerlijk geurden. 
Bij haar teruggekeerd schikte de H. Maagd de rozen 
in zijn tilma en stuurde hem naar de bisschop terug.

Juan Diego keerde vol vertrouwen naar de bisschop 
terug. Onder de spottende blik van de omstaan-
ders wachtte hij uren in de kou. Maar het kon hem 

niet deren. Toen de bisschop hem uiteindelijk ont-
ving, maakte Juan een diepe buiging en vertelde 
hen alles wat er die morgen was gebeurd. Na deze 
woorden vouwde Juan zijn mantel open waardoor 
de rozen op de grond vielen. Van verbazing vielen 
de bisschop en de andere aanwezigen vol eerbied 
op de knieën. De beeltenis van de H. Maagd, pre-
cies zoals ze op de heuvel verschenen was, stond 
op een miraculeuze manier afgedrukt op de tilma. 
Na lange tijd stond de bisschop terug recht, vroeg 
nederig om vergiffenis om zijn ongeloof en nodigde 
Juan uit om de nacht in zijn woning door te bren-
gen. Het nieuws deed dadelijk de ronde in de 
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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

Radio Maria is elke zondag verbonden met de Zusters van Liefde voor 
de uitzending van de eucharistie om 10 u. Eveneens op maandag en donderdag voor het 
avondgebed om 17 u.

Wat doen de zusters naast hun leven als religieuzen in gebed en gemeenschap?

Ze hebben een internaat ten bate van kinderen en jeugd uit moeilijke leefomstandighe-
den. Enkele jaren geleden werd het apostolaat van de Zusters van Liefde te Kortemark (bij 
Brugge) uitgebreid om tegemoet te komen aan nieuwe, eigentijdse noden. Al bijna vijftig jaar 
leiden deze religieuzen een internaat voor tieners die door hun persoonlijke achtergrond 
aangewezen zijn op extra ondersteuning. Enkele jaren geleden werd ook begonnen met de 
opvang van kinderen uit bijzonder moeilijke leefomstandigheden. In een aaneengesloten 
periode van zondagavond tot vrijdagmiddag bieden de zusters aan deze jeugd – vaak uit ge-
broken gezinnen – onderdak, verzorging en begeleiding. De (meestal alleenstaande) ouders 
roepen de hulp in van de zusters, omdat zij zelf onvoldoende in staat zijn om hun kind(eren) 
thuis de nodige verzorging te bieden. Soms wordt een kind of jeugdige in het internaat op-

genomen in overleg met 
betrokken (hulp)instan-
ties. De kinderen en 
jeugdigen volgen onder-
wijs in naburige scholen. 
Bovendien is een aantal 
van hen door hun thuis-
situatie genoodzaakt 
om ook in het weekend 
te verblijven in het in-
ternaat. De laatste ja-
ren kwam er nog de 
opvang bij van een aan-
tal alleenstaande jonge 
vluchtelingen van bui-
ten West-Europa tussen 
twaalf en achttien jaar.

Gemeenschap
 in de kijker

(vervolg p. 14)

(vervolg p. 15)
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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)

12 * Herhaling van eerder uitgezonden programma 13

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 Muziek

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
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LUISTERAARS 
AAN HET WOORD

Aan alle medewerkers

Ik wil melden dat ik mijn 
zeer kleine bijdrage heb 
geschonken. Ik ben wat 
beschaamd dat het zo’n klein 
bedragje is en het doet me veel 
pijn, doch ik kan niet anders, 
het is mij onmogelijk.
Het is dankzij Radio Maria 
dat ik nog de steun en de 
moed heb verder te leven en 
misschien te hopen op een 
mirakel.
Ik heb geen radio, enkel een 
oude PC en deze staat de 
ganse dag op, praktisch alle 
programma’s volg ik, dus via 
internet en dit geeft me alle 
steun. De programma’s zijn 
fantastisch! Sommige genieten 
uiteraard mijn voorkeur, maar 
eigenlijk is alles goed...

Maria uit Brugge

Graag gebed voor mijn moeder 
die fan is van Radio Maria 
en stervende is. Ze heeft 
haar radiootje bij haar op 
palliatieve staan. Ze heeft me 
ook gevraagd nog een laatste 
gift te storten wat ik daarnet 
ook gedaan heb. Bid voor haar 
dat zein deze laatste fase van 
haar leven van al te veel pijn 
wordt gespaard en dat ze met 
vertrouwen de overgang naar 
de overkant tegemoet mag 
zien. 

Martine

14

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

Angelus Getijdengebed Rozenkrans

De Zusters van Liefde te Kortemark, die door Gods genade gezegend zijn met 
enkele jonge zusters, ondersteunen op deze wijze kinderen en jongeren die het 
moeilijk hebben op materieel, relationeel en sociaal vlak, en dragen zorg voor hun 
groei naar volwassenheid. 
Dit apostolaatswerk heeft gestalte gekregen vanuit de oproep van Christus: “Laat 
de kinderen tot Mij komen”. Het internaat werkt vanuit een katholieke visie op 
de menselijke waardigheid. Ieder mens wordt door God bemind. In het dagelijks 
leven van het internaat worden de kinderen en jongeren begeleid om de door God 
gegeven talenten en mogelijkheden zo breed mogelijk tot ontplooiing te laten ko-
men. Dit gebeurt met begrip en respect voor de eigenheid van ieder afzonderlijk. 
Met eerbiediging van de verschillende geloofsovertuigingen zijn voor de zusters 
zelf de katholieke normen en waarden uitgangspunt voor hun inzet voor de jeugd.

Het internaat is gevestigd in de gebouwen van de congregatie van de Zusters van 
Liefde te Kortemark. Het kinderinternaat telt rond de vijfentwintig kinderen (jon-
gens en meisjes) tot 12 jaar. Ze zijn onderverdeeld in gemengde leefgroepen van 
telkens 6 kinderen. Elk kind heeft een eigen kamer en iedere groep een eigen leef- 
en eetruimte. Voor de meisjes bestaat na de basisschool de mogelijkheid om over 
te gaan naar het internaat van de zusters voor meisjes tussen 12 en 18 jaar oud.

De opvang en begeleiding vanuit een christelijke geloofsvisie ten bate van kin-
deren en tieners rekent op de steun, ook financieel, van vele weldoeners. We zijn 
altijd zeer gelukkig om op de steun ten voordele van deze werken van barmhartig-
heid te kunnen rekenen.

stad en zonder uitstel begon men 
aan de bouw van de kapel op de 
plek waar de H. Maagd versche-
nen was. Bernardino, de nonkel 
van Juan, had op zijn ziekbed ook 
een verschijning gehad van de H. 
Maagd. Ze had hem verteld over 
de beeltenis op zijn tilma waar-
mee hij Juan naar de bisschop had 
gestuurd en had hem de naam 
onthuld waarmee ze verlangde 
vereerd te worden:  “Heilige Maria 
van Guadalupe, altijd Maagd.”
Slechts twee weken later werd de 
miraculeuze beeltenis van Maria 
overgebracht naar een in steen 
gebouwde kapel, waar Indianen 
samen met Spanjaarden zij aan 
zij aan hadden gewerkt. Van een-
voudige landbouwer werd Juan 
Diego de grote biddende, bezie-
lende apostel van de H. Maagd van 
Guadalupe. De laatste zeventien 
jaar van zijn leven bracht hij als 
bewaker van de bescheiden kapel 
in vrijwillige armoede en ascese 
door in de kleine kluis die aange-
bouwd werd tegen het heiligdom. 
Nooit werd hij het moe aan de dui-
zenden Indianen de geschiedenis 
van de wonderbare beeltenis te 
vertellen en de liefdevolle woor-
den van de H. Maagd te herhalen.

Een lichtend teken voor onze tijd
De afbeelding doet de wetenschap 
nog steeds verbaasd staan. Een 

microscopisch onderzoek wijst 
uit dat de afbeelding niet werd 
geschilderd. Verder wetenschap-
pelijk onderzoek toont in de pupil 
van het rechteroog van de Heilige 
Maagd de volmaakte weerspiege-
ling van het tafereel dat plaats 
vond op het moment dat Juan 
Diego zijn tilma openvouwde voor 
de bisschop. 
De afbeelding toont een jonge 
vrouw die een kind draagt, waar-
van de geboorte heel nabij is, de 
Maagd van de Advent. De zeven 
zwarte linten op de afbeelding die 
de vrouw op haar moederschoot 
draagt, is daarvan voor iedere 
Azteek het teken. De blauwgroene 
kleur van haar mantel wijst op 
haar koninklijke afkomst, de ster-
ren op haar macht over de ster-
rengoden. Haar voet staande op 
de wassende maan toont dat ze 
de machtige slangengod van de 
Azteken, waarvan de maan het 
symbool is, heeft overwonnen. Ze 
buigt bevallig haar hoofd en heeft 
de handen gevouwen, waarmee 
ze duidelijk maakt dat ze iemand 
vereert die groter is dan haarzelf, 
haar Zoon Jezus, de zoon van God 
de Allerhoogste. Op de mantel van 
Maria bevindt zich op de plaats 
waar ze Jezus in haar schoot 
draagt het Azteekse teken, de 
bloem met de vier bloemblaad-
jes, dat staat voor het centrum 

van de wereld. Gynaecologisch 
onderzoek van de tilma toont dat 
de zwangerschap van de vrouw 
op de afbeelding  precies past bij 
de tijd van de verschijningen, die 
midden in de advent vallen (9-12 
december). Het eindverslag van 
Dr. Carlos Fernandez del Castillo 
bevestigt dat de foetus met het 
hoofd naar beneden lag en in foe-
tale houding.  Hij merkt op dat de 
geboorte van het kind heel nabij 
was. Een daarmee samenhangen-
de wonderlijke gebeurtenis vond 
plaats op 24 april 2007, toen voor 
het oog van duizenden mensen tij-
dens een mis voor het ongeboren 
leven gedurende een uur een lich-
tende vorm van een embryo op de 
afbeelding verscheen. Precies op 
deze dag werd voor Mexico-Stad 
een wet aangenomen die abortus 
tot de 12e week legaal mogelijk 
maakte. Zo blijft de H. Maagd van 
Guadalupe, die Paus Johannes-
paulus II tijdens zijn bezoek aan 
het heiligdom ‘Missionaris van de 
Nieuwe wereld’ noemde, ook een 
lichtend teken voor onze tijd.

VZW Klooster Hospitaal Zusters van Liefde Kortemark 
www.zustersvanliefde.be

(vervolg van p. 11)
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Nu de laatste klaroenklanken geklonken hebben over de Vlaamse velden 
bij de viering van 100 jaar wapenstilstand, nu nog chrysanten de graven 
sieren van onze dierbaren die we met Allerheiligen & Allerzielen bezoch-
ten, is de advent reeds daar. Korter worden de dagen, de duisternis doet 
ons naar ’t licht van Kerstmis verlangen. Wij, christenen zijn vol verwach-
ting. Nu haal ik van de zolder al het siersel voor kerststal en boom, ja 
’t hoort erbij. We verlangen naar jong, puur zuiver nieuw leven, we ver-
langen naar licht in het duister. We maken de adventskrans en oefenen 
kerstliederen. Ik open een doos met glimmende kerstballen, en bij elke 
mooie schittering zie ik in die bal telkens een kerstverhaal.

O Kerstnacht, 
schoner dan de dagen

In de eerste bal licht het 
feest van Vrede op. Bij 
Jezus’ geboorte was gans 

de wereld in vrede, stel je voor! Hoe 
mooi was deze dag, Kerstnacht be-
ter gezegd. Mijn gedachten dwalen 
af naar… jawel, een oorlogstafe-

reel. Op Kerstnacht zwegen alle 
wapens. Samen baden Duitsers en 
geallieerden en nuttigden de Heer 
in een gezamenlijke Eucharistie 
aan het front. Toen was er vrede, 
stilte, gebed, géén vijandschap 
maar liefde voor God en voor el-

kaar. Soldaten wilden best deze vre-
de bewaren, bevelhebbers beslisten 
er echter anders over. Na het Stille 
Nacht, Heilige Nacht en andere 
kerstliederen, aan beide zijden van 
de loopgraven gezongen, ontmoet-
ten deze jonge mensen Jezus, ver 
van hun familie. Ik hoopte dat die 
Heilige Nacht voor hen allen op het 
Feest van de Vrede het begin van 

echte vrede zou zijn, de weg open 
naar hun gezin en ontmoeting met 
hun geliefden. Deze droom bleek te 
mooi. Toch beleefden zij die mooie 
Kerstmis. Ook wij kunnen hieruit le-
ren, wij die ook vrede rondom ons, 
in ons gezin en vrede in ons hart 
verlangen. Vrede in vrijheid is een 
ontastbaar onbetaalbaar wonder-
mooi geschenk!

Op de volgende 
bladzijden laat 

Marc Van Hoorick 
even in zijn binnenste 
kijken. In zijn eigen 
persoonlijke kleurrijke 
stijl deelt hij met ons 
wat Kerstmis vieren 
voor hem betekent. 
Of anders gezegd: de 
muziek van het leven 
in woorden omgezet.

In een gouden kerstbal 
schittert het volgende ver-
haal: “In de winter stapte 
ik door ’t Zoniënwoud in 

de koude, witte sneeuw. Gods natuur 
zag er prachtig uit. Het leek wel een 
romantisch kerstkaartje. Na ongeveer 
een uur ontmoette ik op de schei-
ding van woud en dorp, een tengere 
man in versleten kledij, met ogen die 
meer traanden van verdriet dan van 
kou. Ik ging naar hem toe en omarm-
de hem. De letterlijke warmte die hij 
kreeg waren niets vergeleken bij het 
opbeurende gesprek dat ik met hem 
had. Hij klaarde helemaal op. In mijn 
mantel zat nog een appel, in mijn 
binnenzak een koek en een flesje 
water, voor onderweg. Ik gaf het hem 
en ik zag lichtjes in zijn ogen. Toen 
verdween hij plots, tussen de huizen. 
Later zocht ik een kerk op om te bid-
den. Gelukkig was er een open. Zo 
kon ik praten met Jezus, maar dan 
wel in de kerststal die mooi versierd 

was, we hadden immers pas Kerstmis 
gevierd. De God-mens op aarde ge-
komen, lag in een stal, in een voe-
derbak tussen Jozef en Maria. Voor 
ons een les in nederigheid en ook 
een vooruitblik naar het voedsel dat 
Hij zou zijn. Hij strekte zijn handen 
uit naar mij, als een kind naar zijn 
moeder. Toen zag ik dat Hij mij wilde 
vastnemen. Ik was ontroerd door zijn 
uitnodiging. Die avond ging ik naar 
de Heilige Mis. In het evangelie sprak 
Jezus mij aan. Ik ben te Communie 
gegaan, en dan is Jezus als voedsel in 
de hostie tot mij gekomen. Hoe won-
derlijk, Hij was één met mij. Ik was 
nog in gesprek met de Heer toen een 
innerlijke stem me zei: “Je hebt Jezus 
drie maal ontmoet: je hebt een arme 
geholpen, door gave en gesprek hem 
gelukkig gemaakt, je hebt het Kindje 
Jezus aanbeden en je hebt Jezus zelf 
tot u genomen, laat Hem werken in 
u.” Het was een gezegende dag!

NEEM 
RADIO MARIA
OP IN UW
TESTAMENT

Door een legaat kan 
je Radio Maria
blijven steunen 
in geval u zou 
overlijden.

Alexander is 35 jaar 
oud en alleenstaand. 
Hij vroeg de notaris 
om Radio Maria 
op te nemen als 
erfgenaam in zijn 
testament. Niemand 
kan immers in de 
toekomst kijken.

Door het 
DUOLEGAAT kan 
je Radio Maria 
steunen zonder 
je erfgenamen te 
benadelen.

Spreek erover met 
je notaris of neem 
contact op met 
Radio Maria.

  016 41 47 47
info@radiomaria.be

Marc Van Hoorick
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In de kerstballendoos vond ik, op een perkament nog een gedicht dat ik u niet wil onthouden.

In een zilveren kerstbal blonk 
een mooi kerstverhaal op. Na 
een mooie kerstviering reden we 
huiswaarts langs het woud, mijn 
vrouw, mijn kinderen en ik. Plots 
zagen we langs de kant een auto 
staan, met mensen eromheen. 
We stopten en het bleken men-
sen te zijn waarmee we samen 
Eucharistie vierden, die dag! Ze 
vertelden dat iets in hun auto het 
had begeven. Ze konden niet ver-
der, en dit op Kerstdag! Wij had-
den onze dis voorbereid om hem 
rond 15u te nuttigen, maar ja, on-
dertussen was het al 14u. We had-
den een gezinswagen en brachten 
de vrouw en kinderen al naar hun 
huis, zo konden zij alvast Kerst 
voorbereiden. Teruggereden naar 
de auto met pech, brachten we 
ook de vader met zijn zoon naar 
huis, want de autopechdienst had 
een regeling getroffen. Na het ver-
voer van onze vrienden, konden 
we met onze kinderen ook naar 
huis rijden. Alles was zo’n twee uur 
opgeschoven, maar: een beetje la-
ter eten is toch geen ramp. Het is 
een feest van Vrede, niet van vre-
ten. En er groeide bovendien een 
mooie vriendschap tussen hen 
en ons. Blij met deze uitgestoken 
hand smaakte het kerstmaal des 
te beter, bij het gebed en het zin-
gen van kerstlieden.

Een groene kerstbal vertelde over de ‘Driekoningen-zang” 
waaraan ik met vader en vrienden meedeed voor het goe-
de doel. Folklore werd een geschenk voor velen en gaf 
veel voldoening. 

Kijk naar de Kerststal

Kijk naar de Kerststal
Daar ligt als een kind de Koning van het Heelal.
Nederig zingen herders hun lied:
“Jezus is geboren, komt en ziet.” 
In de Kribbe ligt het Kindje, Redder van ons al
De Kerstster boven Betlehem
Belicht d’Engelen, ze bezingen Hem.
Sterrenlicht dringt door in de stal
‘Vrede’ klinkt voor ons al.
De os en ezel blazen hun adem neer
In ’t stro op Onze Lieve Heer.
Het Jezuskind, de armen open,
Verwelkomt ons en doet ons hopen,
Het wil omarmen, ook de armen.
Een voederbak in een armzalig woon
Is in deze stal zijn troon.
Drie Koningen uit d’Orient
Aanbidden ’t Kind met menig present.
Maria is zo verwonderd in haar Kind,
Dat ook Jozef, vaderlijk bemint.
En met de zingende Engelenschaar
Is deze Kerststal klaar.
Stellen wíj nu een gebaar
En maken ónze kerststal klaar,
In de warmste kamer van ons hart,
Waar geloof, hoop én liefde start.

Aan u allen een Zalig Kerstmis gewenst!

Weer een andere rode kerstbal lichtte op en toonde 
me die mooie muzikale momenten die we gelukkig 
beleefden met het koor, Pro Deo. In de H. Mis zongen 
we kerstliederen in zuivere harmonie, als tooi voor de 
Eucharistie op vele mooie kerstdagen. Biddend zingen 
en spelen, hoe mooi! 

Een gele kerstbal toonde me die Kerst, toen plots 
onverwacht iemand opdook aan de deur. We vier-
den samen Kerst, en het werd voor allen één vreug-
de en plezier.

MARIATHON 
21 -22 november 2018
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Nederlandstalige liedtekst:

De zon komt op, 
maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen 
als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, 
prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, 
verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld 
toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot 
en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid 
wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen 
tot dankbaarheid.

En op die dag, 
als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt 
en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel 
Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar 
en tot in eeuwigheid.

Tijdens 
de maand december 

kan u het lied zeker beluisteren 
op Radio Maria op volgende dagen:

* Maandag 10 december om 07u40
* Zondag 15 december om 14u16
* Zaterdag 22 december om 11u50
* Woensdag 26 december om 12u50
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op Radio Maria bijna 1/4 (24,78%) 
van de uitzendtijd besteed wordt 
aan een muzikale opvulling. Toch 
een belangrijk aandeel, waaraan 
we in dit nummer van Porta Fidei 
als ook  in de komende nummers 
aandacht willen besteden. De mu-
ziek die we draaien is een wezen-
lijk onderdeel van onze missie om 
het evangelie te verkondigen. Ook 
met de muziekkeuze willen we 
hiertoe bijdragen.

10.000 REASONS 
van Matt Redman.

Matt Redman werd geboren te 
Watford in het Verenigd Koninkrijk 
op 14 februari 1974. Hij is een 
Britse christelijke aanbiddingslei-
der en liedjesschrijver. Hij is een 
zeer bekende muzikant!
Hij schreef onder andere de be-
kende liederen ‘Blessed Be Your 
Name’ en ‘Heart of Worship’, ook re-
gelmatig te horen op Radio Maria! 
Het lied is in vele talen vertaald, 
ook het Nederlands. Het staat bij 

ons bekend als ‘Tienduizend rede-
nen’.
Vele zangers hebben ondertus-
sen hun eigen versie van het lied 
ingezongen. Op Radio Maria kan 
u de versie van Steven Samuel 
Devassy beluisteren! Deze jongen 
van Indische afkomst met een 
prachtige stem is amper 10 jaar 
oud. Ondanks zijn jonge leeftijd 
is hij al afgestudeerde drummer 
van het Londense Trinity College. 
Dit wonderkind trekt echter niet 
alleen de aandacht van de wereld 
door zijn drumprestaties. Zijn op-
name van het lied ‘10.000 reasons’ 
is op ‘youtube’ meer dan 19 mil-
joen keer bekeken.

Marianne Hubin

Muziek is van 
uiterst groot 

belang voor een 
radiostation. Ook 
al wordt er op 
Radio Maria meer 
gesproken en staat 
muziek niet op 
de eerste plaats, 
toch draagt de 
muziek die wordt 
gespeeld ook op 
een belangrijke 
manier bij aan de 
boodschap die 
Radio Maria wil 
brengen.

In dit artikel 
zetten we enkele  

liederen en 
muziekopnames uit 
de muziekcollectie 
van Radio Maria in 
de kijker.

MUZIEK 
op  Radio Maria
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Engelstalige tekst:

The sun comes up
It’s a new day dawning
It’s time to sing Your song again
Whatever may pass
And whatever lies before me
Let me be singing
When the evening comes

Bless the Lord O my soul
O my soul
Worship His Holy name
Sing like never before
O my soul
I’ll worship Your Holy name

You’re rich in love
And You’re slow to anger
Your name is great
And Your heart is kind
For all Your goodness
I will keep on singing
Ten thousand reasons
For my heart to find

And on that day
When my strength is failing
The end draws near
And my time has come
Still my soul will
Sing Your praise unending
Ten thousand years
And then forevermore

IN DE KIJKER
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‘De boodschap die ik u 
verkondigde, overtuigde 

niet door mijn geleerdheid, 
maar bewees haar kracht 

door de Geest.’ 

1 Korintiërs 2, 4

Dagelijks krijgen we bij 
Radio Maria telefoontjes 
van luisteraars met mooie 
woorden over wat Radio 
Maria betekent voor hun 
geloofsleven. Dit gaat 
dan meestal gepaard met 
een mooie persoonlijke 
geloofsgetuigenis. Ook 
door het succes van de 
Mariathon merken we dat 
er in ons land nog veel 
biddende mensen zijn. 
Wanneer we echter de 
vraag stellen om hierover 
eens op de radio te ge-
tuigen in het programma 
Radio Maria Telefoneert 
zeggen mensen vaak dat 
ze niets interessants te 
vertellen hebben of dat ze 
niet goed kunnen spreken 
op de radio. Durf echter 
vertrouwen op de werking 
van de H. Geest! Het is Hij 
die doorheen uw eenvou-
dige getuigenis iemand 
kan raken die naar de 
Radio luistert. 

Indien u wenst in te gaan 
op deze uitnodiging om 
op de radio een telefo-
nisch gesprek te hebben 
met een medewerker van 
Radio Maria, laat het ons 
zeker weten! Wij maken 
graag kennis met u!

Bel 016 41 47 47

Oproep !



200 Jaar geleden, op kerstavond 1818, klonk voor de 
eerste keer het lied ‘Stille nacht, heilige nacht!’ in 

de Nikola-Kirche in Oberndorf, bij Salzburg. 
De strofen van dit prachtig lied werden al in 1816 ge-
schreven door priester Joseph Mohr in Mariapfarr, in 
de Salzburger Lungau. Priester 
Joseph Mohr was een Oostenrijks 
priester en dichter, geboren in 
Salzburg op 11 december 1792 en 
overleden te Wagrain op 4 de-
cember 1848. 
De melodie werd door Franz 
Xaver Gruber ongeveer 2 jaar la-
ter gecomponeerd. Nooit zal hij 
gedacht hebben dat dit eenvou-
dig kerstlied op een dag wereld-
beroemd zou worden!
Het ondertussen bekendste 
en wereldwijd meest gezongen 
kerstlied werd op Kerstavond 
1818 tweestemmig gezongen, 
door Franz Gruber en priester 
Joseph Mohr zelf, onder begelei-
ding van gitaar. 

Voor die tijd een ongebruikelijk instrument in een kerk. 
Men vermoedt dat het orgel niet werkte, er zou een 
muis zich door een van de blaasbalgen heen geknaagd 
hebben. Mohr vroeg aan Gruber, die ook de organist 
van de kerk was, of hij een melodie voor gitaarbegelei-

ding kon maken. Wat Gruber 
dus deed.
Er is nu haast niemand meer 
die de beschouwelijke me-
lodie, ondertussen in meer 
dan 300 talen en dialecten 
wordt uitgevoerd, niet kent. 
Weinigen weten dat de oor-
sprong van dit simpele kerst-
liedje in het SalzburgerLand 
ligt en dat het lied via Tirol 
over de wereld verspreid 
werd. Dit jaar, 2018, is het pre-
cies 200 jaar geleden dat het 
kerstlied ‘Stille Nacht, Heilige 
Nacht’ voor het eerst gezon-
gen werd. Toch wel bijzonder.

Titel: ‘God van Leven’ 
Auteur: Christelijke band ‘Sela’ 
Thema: Vrede en leven
Prijs: 16,50€
Bestellen: www.sela.nl

Titel: ‘I trust in You, O Lord’ 
Auteur: ‘Work of Jesus the HighPriest’
Thema: Meditatie en aanbidding
Prijs: 6€
Bestellen: www.familiemariens.org
Titel: ‘Mater Dei’ 

Auteur: ‘Work of Jesus the HighPriest’
Thema: Klassieke Marialiederen
Prijs: 15€
Bestellen: www.bestsaida.org
Titel: ‘Laat nou gaan’ 

Auteur: ‘Lars Gerfen’
Thema: Overgave, leven met God
Prijs: 15€
Bestellen: www.larsgerfen.nl
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2323(Oplossing in het volgende nummer van Porta Fidei)
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1. familielid 3. standplaats in een missiegebied 11. Mexicaan-
se stekelige tropische plant 12. handvergrootglas 14. hec-
tare (afk.) 15. lid van Indianenvolk uit midden-amerika 16. 
dwarsbalk van vlaggenmast op zeilschip 17. lang smal dier 
dat symbool staat van het kwaad 20. vrede in het Spaans 
21. leve (uitroep) 23. ingenieur (afk.) 24. deel van een boom 
27. Indiaanse stam die vanaf het eind van de twaalfde eeuw 
over Mexico en andere delen van Midden-Amerika heerste
29. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 31. 
knock-out 32. genoeg gekookt 33. nanoseconde (afk.) 34. 
glooiing 35. Verenigde Naties 36. buitenaards wezen uit film 
van Steven Spielberg 37. lichamelijke opvoeding (afk.) 38. 
pronkzuchtig 42.in verwachting 45. grootmoeder 46. meer-
stemmig muziekstuk met terugkerend thema 48. vulkaan in 
Mexico 49. zacht gebak 50. land van de tovenaar 51. koning 
van het woud (boom) 53. aanhanger van indiase religie 55. 
Mexicaanse alcoholische drank 56. oorontsteking 58. nacht-
japon 60. sprookjesfiguur 61. recht, volgens de regels (voor-
voegsel) 62. basisonderwijs 63. vier weken voor kerstmis 64. 
oorspronkelijke bewoners van Amerika

1. akkergewas met heldergele korrels 2. hemellichaam dat om 
de aarde draait 3. in casu (afk.) 4. sint (afk.) 5. luxe terreinwagen 
6. bestaat 7. Italiaans marktplein 8. onvrijwillige dienst 9. tegen-
over (afk.) 10. voertaal van Mexico 11. bevalligheid 13. nalaten-
schap ontvangen 15. ongehuwde jonge vrouw 18. niet donker 19. 
greenwichtijd (afk.) 22. mezelf 25. welpenleider 26. wingewest 
28. Griekse letter  in de vorm van het kruis 30. Chinees dialect 
36. grond om boerderij 39. landgoed 40. computerbericht 41. 
Frans lidwoord 42. niet hard 43. grensstrook tussen verschil-
lende biotopen of landschappen 44. goedgeurende bloemen met 
doornen aan de stengel 47. Amerikaanse luchtvaartmaatschappij 
52. vastgestelde lijst van heilige boeken 53. zitbank 54. hoofdstad 
van oekraïne 57. elektrisch geladen deeltje van een molecule 58. 
Griekse letter 62. België op het internet
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Stille nacht, heilige nacht,
Alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt 
het hoogheilige paar,
Lieflijk Kindje met goud in het haar,
Sluimert in hemelse rust
Sluimert in hemelse rust.

Stille nacht, heilige nacht
Zoon van God, liefde lacht
Vriend’lijk om Uwe Godd’lijke mond,
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus van Uwe geboort’,
Jezus van Uwe geboort’.

Stille nacht, heilige nacht,
Herders zien ‘t eerst Uw pracht;
Door der eng’len alleluja
Galmt het luide van verre en na:
Jezus de Redder ligt daar,
Jezus de Redder ligt daar.

200 jaar ‘Stille Nacht’.

Enkele populaire CD’s



Op 12 december 
feestdag van 

O.-L.-Vrouw
van Guadalupe

viert Radio Maria 
haar 7de verjaardag 

met een 
plechtige Eucharistie 

om 19u. 

voorgegaan 
door 

Mgr. Koen Vanhoutte.

Iedereen van harte welkom!

Stille nacht, heilige nacht,
Alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het hoogheilige paar,
Lieflijk Kindje met goud in het haar,
Sluimert in hemelse rust
Jezus de Redder ligt daar.


