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te vernieuwen dan staan we open 
voor de verandering die de Heer 
ons inspireert. Deze verandering 
is niets anders dan de dagelijkse 
bekering – het keren tot God. Laat 
ons voornemen voor 2019 dus zijn: 
“Volledig van de Heer zijn, en op 
hem blijven vertrouwen.”

Radio Maria probeert al 7 jaren dit 
over te brengen naar de vele luis-
teraars. Het is onze vaste over-
tuiging dat wij, onder leiding van 
de heilige Maagd Maria, het beste 
van onszelf moeten blijven geven, 
om zo waarheidsgetrouw mogelijk 
de hoopvolle en troostgevende 
boodschap van Christus te blijven 
verkondigen. Daarbij blijven we 
rekenen op jullie steun en gebed.
In dit nieuwe nummer van de Porta 
Fidei kunnen we een mooie cate-
chese van onze Paus Franciscus 
lezen. Hij spreekt er over het ver-
langen naar het volle leven. Dit 
verlangen kan enkel verzadigd 
worden door ons jawoord aan 
Jezus, en ons vertrouwen in hem. 
Ook de heilige Franciscus van 
Sales kan ons daarbij helpen. Over 
hem zullen we in dit nummer meer 
te weten komen.

In het tweede deel van dit num-
mer kijken we dankbaar terug op 
de zaligverklaring van de Vlaamse 
Pater Charles Deckers. Ook blik-
ken we terug op de genadevolle 
dag van onze 7de verjaardag die 
we mochten vieren op 12 decem-
ber. Tenslotte vinden we ook nog 
een meditatie bij het feest van 
Driekoningen om bij het begin van 
het jaar hen als voorbeeld te zien 
omdat zij Jezus als hun Koning 
hebben willen aanvaarden.

Moge de Heer jullie in dit nieuwe 
jaar blijvend zegenen en moge 
de heilige Maagd Maria jullie be-
scherming zijn op jullie weg naar 
een rijkelijk gevuld geestelijk le-
ven. Radio Maria zal jullie hiervoor 
blijven begeleiden.

Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien

Beste vrienden,

Het jaar 2018 was een genade-
jaar voor Radio Maria. Ondanks 
de grote verandering die we heb-
ben meegemaakt door niet meer 
te kunnen uitzenden via de FM-
frequenties zien we dat vele luis-
teraars ons gevolgd zijn door het 
aanschaffen van een DAB-radio. 
We hebben kunnen blijven reke-
nen op jullie steun en we zijn daar 
zeer dankbaar voor. We gaan deze 
ingeslagen weg zeker verder zet-
ten, ook tijdens dit nieuwe jaar. 
Blijf dus luisteren naar onze radio, 
bid met ons mee en wees verze-
kerd van onze nabijheid doorheen 
de evangelische boodschap die 
we dagelijks bij jullie brengen.
Aan het begin van een nieuw jaar 
is het goed stil te staan bij het-

geen zeer specifiek christelijk is. 
Wij geloven namelijk dat ons le-
ven een opeenvolging is van een 
telkens opnieuw te beleven begin. 
Ook in de heilige schrift gaat men 
als het ware van begin naar begin. 
In Genesis lezen we: “In het be-
gin was er niets”. In het Johannes 
Evangelie echter lezen we: “In het 
begin was het Woord”. Het Woord 
geeft ons leven namelijk zin, en 
het niets wordt ingevuld door 
het Woord. De christelijke hou-
ding zou moeten zijn om dit dage-
lijks te beleven. Zeker tijdens het 
ontvangen van de sacramenten 
–  maar ook tijdens elk gebed  – 
aanschouwen wij onze nietig-
heid om deze te laten vullen door 
Gods aanwezigheid. Het Woord is 
namelijk vlees geworden, en het 
heeft onder ons gewoond. Laten 
we dit jaar dus een nieuw begin 
nemen met ons geestelijke leven. 
Misschien is het al rijkelijk gevuld 
door een persoonlijk opbouw van 
gewoonten, toch is het goed om 
ons telkens opnieuw te laten ver-
rassen door Onze-Lieve-Heer. Als 
we onszelf toelaten ons hart 
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CATECHISMUS

JANUARI
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.

De thema’s 
voor deze maand

De tien geboden
door E.H. Pierre François

Maria en de 
sacramenten

door Pater Jan Meeuws

De drie geloften
door Diane Kets

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

I R T A K A Z T E K E N
O C M W K O G A A R N S

H E U V E L D U N
E T L O IJ D E L
R Z W A N G E R O M A
F U G A I C O L I M A

N C A K E O Z E I K
S I K H T E Q U I L A
O T I T I S P O N R N N
F E E O R T H O I B O
A D V E N T I N D I A N E N

Oplossing van het 
kruiswoordraadsel 
van vorige maand
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Paus Franciscus be-
gon op 13 juni 2018 

tijdens de algemene 
audiëntie op het Sint-
Pietersplein met een 
reeks catecheses over 
de geboden. We geven 
u in dit en de komen-
de nummers telkens 
een vertaling van één 
of meerdere cateche-
ses.

De paus spreekt in 
deze catecheses 

niet alleen over de 
tien geboden maar 
ook over de nieuwe 
wet van Christus.

Dierbare broeders en zusters, goe-
dendag!

Vandaag beginnen we een nieuwe 
reeks catecheses over de gebo-
den. De geboden van Gods Wet. 
Ons beginpunt nemen we in de 
Evangelietekst die we zojuist ge-
hoord hebben: de ontmoeting van 
Jezus met een ‘jonge’ man die Hem 
vraagt hoe hij het eeuwig leven 
kan verwerven. In die vraag klinkt 
de uitdaging voor elk bestaan, ook 
het onze: het verlangen naar een 
vol leven, een oneindig leven. Wat 
moet men doen om dat te bereiken? 
Welke weg moet men bewandelen? 
Echt leven, een edel leven... Veel 
jongeren willen “leven”, maar gaan 
ten onder door het najagen van 
vluchtige dingen.
Sommigen zijn van mening dat men 
deze drang – de drang tot leven – 
best kan uitschakelen omdat hij 
gevaarlijk is. Ik zou, vooral aan de 
jongeren, willen zeggen: onze groot-
ste vijanden zijn niet de concrete 
problemen, hoe ernstig en drama-
tisch ook. Het grootste gevaar voor 
het leven is een slechte geest van 
aanpassing, niet van nederigheid of 

bescheidenheid, maar van middel-
matigheid en kleinmoedigheid. 
Heeft een middelmatige jongere een 
toekomst of niet? Neen! Hij trap-
pelt ter plaatse, groeit niet, zal geen 
succes kennen. Middelmatigheid of 
kleinmoedigheid. Het zijn jongeren 
die voor alles bang zijn. “Neen, ik 
ben zo…”. Dergelijke jongeren gaan 
er niet op vooruit. Bescheidenheid, 
kracht, geen kleinmoedigheid, geen 
middelmatigheid. De zalige Pier 
Giorgio Frassati, een jongere, zei dat 
je moet leven en niet leven zo goed 
en zo kwaad als je kan. De middel-
matigen leven zo goed en zo kwaad 
als men kan. Leven met de kracht 
van het leven. We moeten de he-
melse Vader voor de jongeren van 
vandaag de gave afsmeken van de 
gezonde onrust. Bij jullie thuis, in 
elk gezin denken vader en moe-
der soms, wanneer ze een jongere 
de hele dag stil zien zitten: “Die is 
ziek, die heeft wat” en brengen hem 
naar de dokter. Leven voor een jon-
gere dat is: vooruitgaan, leven met 
een gezonde onrust, niet tevreden 
zijn met een leven zonder schoon-
heid, zonder kleur. Als de jongeren 
niet hongeren naar het echte 

leven, dan stel ik mij de vraag: waar 
gaat het met de mensheid heen? 
Waarheen gaat de mensheid met 
rustige jongeren zonder bekommer-
nis?
De vraag van die man uit het 
Evangelie dat we zojuist gehoord 
hebben, leeft in ieder van ons: hoe 
vind je het leven, leven in overvloed, 
het geluk? Jezus antwoordt: “Ge kent 
de geboden” (Mc. 10, 19), en verwijst 
naar een deel van de Tien Geboden. 
Dit is een pedagogisch proces waar-
door Jezus hem naar een welbe-
paald punt wil leiden. Inderdaad uit 
zijn vraag is al duidelijk dat die man 
het volle leven niet bezit, hij zoekt 
meer, is onrustig. Wat moet hij ver-
staan? Hij zegt immers: “Dat alles 
heb ik onderhouden van mijn jeugd 
af” (Mc. 10, 20).
Hoe groeit men van jeugd naar vol-
wassenheid? Van zodra men de ei-
gen grenzen begint te aanvaarden. 
Men wordt volwassen wanneer men 
zichzelf relativeert en bewust wordt 
van wat “nog ontbreekt”. 
Die man moet erkennen dat al wat 
hij kan “doen” een bepaalde hoogte 
niet overstijgt, het blijft binnen een 
bepaalde grens.
Hoe mooi is het mannen en vrouwen 
te zijn! Hoe kostbaar is ons bestaan! 
En toch is er een waarheid die de 
mens in de geschiedenis van de re-
cente eeuwen, vaak geweigerd heeft 
te aanvaarden, met tragische gevol-
gen: de waarheid van zijn grenzen.
In het Evangelie zegt Jezus iets dat 
ons kan helpen: “Denkt niet dat Ik 
gekomen ben om Wet en Profeten 
op te heffen; Ik ben niet gekomen 
om op te heffen, maar om de ver-
vulling te brengen” (Mt. 5, 17). De 
Heer Jezus schenkt de vervulling, 
daarvoor is Hij gekomen. Die man 
moet de sprong wagen, niet langer 
van zichzelf leven, van zijn eigen 
arbeid, van zijn eigen bezit maar, 
omdat hij het volle leven mist, alles 
achterlaten en de Heer volgen. 

Bij nader inzien, gaat de finale uit-
nodiging van Jezus – mateloos, 
schitterend – niet over de armoede, 
maar over de rijkdom, het ware be-
zit: “Eén ding ontbreekt u; ga verko-
pen wat ge bezit en geef het aan de 
armen, daarmee zult ge een schat 
bezitten in de hemel. En kom dan 
terug om Mij te volgen” (Mc. 10, 21).
Wie tussen een origineel en een ko-
pie kan kiezen, zou er voor de kopie 
kiezen? Dat is de uitdaging: het ori-
gineel van het leven vinden, niet de 
kopie. Jezus geeft geen vervangmid-
delen, maar echt leven, ware liefde, 
echte rijkdom! Hoe zouden jongeren 
ons volgen in het geloof als ze ons 
niet zien kiezen voor het origineel, 
als ze onze gewenning aan de halve 
maatregelen zien? Middelmatige 
Christenen, vergeef mij het woord, 
‘Dwergchristenen’, zijn lelijk. Ze 
groeien tot een zeker hoogte en dan 
stopt het. Christenen met een ver-
kleind hart, gesloten. Dat aantref-
fen is vies. Men heeft het voorbeeld 
nodig van iemand die uitnodigt tot 
‘verder’, tot ‘meer’, om te groeien. 
Sint Ignatius noemde dat het ‘ma-
gis’, ‘het vuur, de ijver van de actie, 
die de slapenden wekt’. 
Het pad van wat ontbreekt, loopt 
langs wat er is. Jezus is niet geko-
men om Wet of Profeten op te heffen 
maar om de vervulling te schenken. 
We moeten vertrekken van de wer-
kelijkheid om de sprong te wagen 
naar ‘wat ontbreekt’. We moeten 
het gewone onderzoeken om oog te 
krijgen voor het buitengewone.
In de catecheses zullen we als 
Christenen de twee tafels van Mozes 
bekijken om aan de hand van Jezus 
over te gaan van de begoochelingen 
van de jeugd naar de schat in de he-
mel, Hem achterna. In elk van die, 
oue en wijze, wetten zullen we de 
open deur vinden van de Vader die 
in de hemel is, zodat de Heer Jezus 
die al binnen is, ons naar het ware 
leven zou leiden. Zijn leven. Het le-
ven van de kinderen van God.

Catechesereeks 
over de geboden

INLEIDING:
EEN VERLANGEN 

NAAR HET VOLLE LEVEN

OPENBARING VAN 
DE HEER

In het Oosten werd Jezus’ ge-
boorte aanvankelijk gevierd 
op 6 januari, tezamen met zijn 
openbaring of verschijning (epi-
fanie) aan de wereld (aanbid-
ding van de wijzen), zijn doop 
en zijn eerste optreden in Kana 
(openbaring van zijn heerlijk-
heid). Dit feest is ontstaan in de 
3de eeuw. In Alexandrië vierden 
de heidenen in de nacht van 5 
en 6 januari de geboorte van 
de god Aeon, de god van tijd 
en eeuwigheid. Dan werd in 
een feestelijk ritueel water uit 
de Nijl geschept en bewaard. 
Volkse verhalen spraken zelfs 
over de god Dionysus, die wa-
ter in wijn veranderde. Dit al-
les werd aldus gekerstend: de 
geboorte van de Heer (met het 
bezoek van de wijzen), Jezus 
doopsel in de Jordaan, en het 
wijnwonder op de bruiloft in 
Kana. Tegen het einde van de 4de 

eeuw namen oost en west elk-
anders feest over. In het Oosten 
vierde men van dan af op 25 de-
cember de geboorte van Jezus 
en het bezoek van de wijzen en 
op 6 januari Jezus’ doopsel en 
het wijnwonder in Kana. Hierbij 
werd dit feest in het Oosten een 
belangrijke dag voor het vieren 
van het doopsel. Het westen, dat 
al op 25 december de geboorte 
van Jezus vierde, begon van dan 
af op 6 januari het bezoek van 
de wijzen, Jezus’ doopsel en het 
wijnwonder te vieren.

Uit: J. Lambrechts, Volksgebruiken in de 
loop van het liturgisch jaar, Averbode, 
2001, p.56



10 tips van 
St-Franciscus 

van Sales

1. Neem dagelijks tijd voor 
stilte.

2. Wat je ook te doen hebt: 
doe het met aandacht.

3. Wees vriendelijk en 
liefdevol voor iedereen.

4. Zorg dat er steeds een 
plek is waar je je kan 

terugtrekken.

5. Als je niet wil dat 
anderen over je oordelen, 

oordeel dan zelf niet.

6. Hou je niet bezig met 
verlangens die nu niet 

haalbaar zijn. Bewaar ze in 
je hart tot de tijd rijp is.

7. Als je hart ergens 
onrustig van wordt, 

onderzoek dan wat er 
precies gebeurt.

8. Verdiep je in het leven 
van een heilige die je 

inspireert.

9. Gebruik je eigen talenten: 
spreken, luisteren of 

organiseren
Niemand kan alles.

10. Wees geduldig.

bron: kerknet
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De heilige Franciscus 
van Sales is bekend 
om zijn liefde voor 
de armen, voor zijn 
preken, als kerkleraar 
en als stichter, 
samen met de heilige 
Johanna van Chantal 
van de orde van Maria 
Visitatie. In 1923 riep 
Pius XI hem uit tot 
beschermheilige 
van schrijvers en 
journalisten, vanwege 
zijn grote literaire 
activiteit. 

Franciscus 
van Sales

Op 21 augustus 1567 wordt François 
de Sales geboren, een eerste zoon 
voor de katholieke familie die in 
het kasteel van Sales woont, vlak 
bij Thorens-Glières, een 20-tal kilo-
meter ten noorden van Annecy, in 
het hertogdom van Savoie. 
Zijn vader was de heer van Sales, 
Boisy en Novel en als oudste van 6 
broers en zussen werd van hem ver-
wacht dat hij de titel van zijn vader 
in aanzien zou vermeerderen. Hij 
kreeg daarom, samen met de an-
dere kinderen van de Savoyaanse 
adel, een zeer degelijke opleiding.
Amper 11 jaar oud geworden wist 
hij dat de Heer hem tot zijn pries-
ter wou maken, maar zijn vader 
stuurde hem naar Parijs om verder 
te studeren. De jonge Franciscus 
zou er kennis maken met retorica, 
Latijn, Grieks, Hebreeuws, filosofie 
en theologie en alles wat een jonge 
nobelman kan nodig hebben in het 
leven. 

In Parijs zou de jongeman gefasci-
neerd raken door onder meer de 
heiligen Augustinus en Thomas van 

Aquino en begint hij na te denken 
over de Goddelijke genade en de 
zogeheten predestinatieleer, het 
geloof dat alles reeds op voorhand 
door God is bepaald en vastgelegd, 
een idee dat Johannes Calvijn ver-
dedigde en dat paste in de verdere 
ontwikkeling van het protestantis-
me van die tijd. Hij zou terecht ko-
men in een diepe innerlijke strijd 
die meer dan 10 maanden zou 
aanhouden. Hij bad veel, maar de 
zorgen over zijn zielenheil hielden 
hem zo hard bezig dat hij vergat te 
eten en niet langer kon slapen. Op 
het hoogtepunt van zijn strijd bad 
hij: 
“Wat er ook gebeurt, Heer, Gij die 
alles in uw handen houdt en wiens 
wegen gerechtigheid en waarheid 
zijn, wat Gij voor mij ook bepaalt, 
Gij die altijd een betrouwbaar rech-
ter en barmhartige Vader bent, ik 
zal U liefhebben Heer! Ik zal U hier 
liefhebben, o mijn God, en ik zal al-
tijd op Uw barmhartigheid hopen en 
altijd Uw lof herhalen! O Heer Jezus, 
Gij zult altijd mijn hoop zijn en mijn 
heil in het land van de levenden.”

Kevin Colle

Op 20 jaar werd het hem zo dui-
delijk, de vrede is enkel te vinden 
in de radicale en bevrijdende wer-
kelijkheid van Gods liefde. Hem 
liefhebben zonder iets terug te 
verwachten en vertrouwen stellen 
in de Goddelijke liefde. Niet lan-
ger afvragen wat God met mij zal 
doen, Hem gewoon beminnen, on-
afhankelijk van wat Hij geeft of niet 
geeft. Hij zocht niet langer naar 
wat hij van God kon ontvangen, hij 
beminde Hem gewoon en gaf zich 
over aan zijn goedheid. 

Deze innerlijke zekerheid en waar-
heid zou niet enkel het geheim van 
zijn leven worden, het zou het be-
gin betekenen van een reeks brie-
ven, verhandelingen en werken 
die vandaag zulk een rijkdom kun-
nen zijn voor ons geestelijk leven. 
Franciscus kon nu niet anders dan 
antwoorden op de roepstem van de 
Heer. Met tegenzin aanvaardt zijn 
vader dat hij zijn erfrechten neer-
legt en dat de heer van Villaroget 
voortaan door het leven zal gaan 
als priester de Sales, helemaal van 
Jezus, ontdaan van de gehechtheid 
aan wereldse zaken. Na een diaco-
naat dat vooral bestond uit veel-
vuldige bezoeken aan gevangenen 
en zieken wordt hij op 18 december 
1593 tot priester gewijd voor het 
bisdom Genève, hoofdstad van het 
Calvinisme.

Priesterlijk leven

Na de protestantse reformatie 
en de sterke opkomst van het 
Calvinisme in Genève werd de zetel 
van het bisdom naar Annecy ver-
plaatst, een goede 50 km ten zui-
den van de stad. Franciscus zag dit 
als een aansporen om, zoals hij het 
zelf zei: “Genève terug te winnen”. 
Daarbij rekende hij vooral op de 
beoefening van de liefdadigheid, 
zowel geestelijk als materieel, en 
het gebed.

In 1594 vroeg hertog Charles-
Emmanuel I van Savoye aan Mgr. 
Claude de Granier om missionaris-
sen te sturen naar Chablais, een 
toenmalige provincie met Genève 
als hoofdstad. Franciscus aarzelde 
geen moment en diende zich als 
vrijwilliger aan. Hij schreef:
“Het is door de liefdadigheid dat we 
de muren van Genève door elkaar 
moeten schudden, door liefdadig-
heid dat we het moeten binnenval-
len, door liefdadigheid dat we het 
moeten herstellen (...). We moeten 
leven volgens de christelijke le-
vensregel, zodat we kinderen van 
God zijn, niet alleen in naam, maar 
ook door daden.” 

Met niet veel meer dan een Bijbel 
en de ‘Disputationes’ van de hei-
lige kerkleraar kardinaal Robertus 
Bellarmino was hij klaar om de 
protestantse broeders en zusters 
terug te brengen tot liefde voor de 
Kerk. Dit zou hij blijven doen met 
de grootste ijver. Hij preekt er in 
het enige katholieke kerkje dat er 
overgebleven was en drukte zijn 
vurige preken af en liet deze ver-
volgens overal in de stad ophan-
gen. Dat laatste, ophangen, was 
ook datgene wat de protestanten 
het liefst met hem hadden gedaan. 
Gelukkig kon hij ontsnappen aan 
de moordpoging die men op hem 
had beraamd. Toch droeg zijn werk 
aanvankelijk weinig vrucht. 

De Heer vroeg geduld aan 
Franciscus en beetje bij beetje 
keerden enkele vooraanstaande 
protestanten terug naar de Kerk en 
betuigden openlijk hun steun aan 
priester Franciscus. Zo verkrijgt hij 
in 1597 de toestemming om voor 
het eerst in jaren opnieuw publie-
kelijk de heilige mis te celebreren 
en ontmoet hij, in het grootste ge-
heim, Theodore de Bèze, 
de opvolger van Clavijn, 
om de theologische dis-
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cussies verder te zetten. Vier priesters sloten zich 
bij hem aan en met de barmhartigheid en de lief-
dadigheid van de Heer in het hart zei hij: 
“De mens doet meer uit liefde en liefdadigheid dan 
uit rigiditeit en strengheid”.
Het is deze levenshouding die zijn karakter hele-
maal tekende en zijn liefdevolle benadering zorgde 
ervoor dat er zich duizenden zouden bekeren. Al 
snel keerden de inwoners van Chablais terug naar 
de Kerk en noteerde men op een keer maar liefst 
2.300 bekeringen op 11 dagen tijd.
Een zeer dankbaar instrument in de evangelisatie 
is de humor en ook Franciscus van Sales had dit 
in overvloed. Toen men hem, in de hitte van een 
discussie, vroeg: “Vader, als men u op uw rechter 
wang slaat, wat zou dan uw reactie zijn?” Waarop 
hij antwoordde: “Ik weet wat ik moet doen, maar ik 
weet niet wat ik zou doen!”
Op 8 december 1602 wordt Franciscus van Sales ge-
kozen als bisschop van Genève en het is in dit berg-
achtig landschap, waarvan hij zowel de hardheid 
als de schoonheid kende, dat hij schreef: 
“God heb ik in heel zijn tederheid en fijngevoelig-
heid ontmoet in de hoogste en wildste bergen, waar 
Hij door vele eenvoudige zielen op een waarachtige 
en oprechte wijze bemind en aanbeden wordt en 
waar reebokken en gemzen tussen de angstaanja-
gende gletsjers springen om Zijn lof te bezingen.”

Patroon van schrijvers en journalisten 
Begeleider van zielen, stichter

De heilige Franciscus de Sales is inderdaad pries-
ter, theoloog, visionair en topdiplomaat en zijn in-
vloed op de Europese geschiedenis van zijn tijd is 
enorm. Het is echter vooral door zijn vele schrijven 
dat hij ook vandaag nog zovele zielen helpt in het 
geestelijk leven. Daarom dat hij door de Kerk be-
noemd werd tot patroonheilige van de schrijvers en 
de journalisten.
Zijn ontmoeting met de dame van Charmoisy, een 
jonge adellijke vrouw voor wie hij geestelijk bege-
leider was, is de grondslag van één van de meest 
gelezen boeken in de moderne tijd, een echte aan-
rader voor éénieder: ‘Inleiding tot het devote leven’. 
Uit de diepe geestelijke band met de al even bij-
zondere heilige Jeanne Françoise de Chantal, wordt 
een nieuwe religieuze familie geboren, de Orde van 
de Visitatie. Bij de stichting schrijft hij:
“Ik wil dat mijn Dochters geen enkel ander ideaal 
hebben dan Onze Heer met hun nederigheid te ver-
heerlijken.”

Vele jaren later zou hij de heilige Don Bosco in-
spireren zijn congregatie naar hem te vernoemen, 
de Salesianen en ook de Oblaten van de Heilige 
Franciscus van Sales werden naar hem genoemd.
De heilige Franciscus van Sales sterft uiteindelijk, 
op amper 55-jarige leeftijd, in 1622. 
Een relatief kort leven, volledig in het teken van zijn 
rotsvast geloof in Jezus Christus, met grote liefde 
voor Maria en voor de Kerk. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat hij al in 1661 werd zaligverklaard, 
amper 4 jaar later heiligverklaard werd door paus 
Alexander VII, in 1877 nog tot paus Pius IX tot kerk-
leraar benoemd en in 1923 de patroonheilige van 
schrijvers en journalisten werd.
In zijn grote wijsheid zegt hij ook vandaag tot ons: 
“Wat nodig is: een beker kennis, een vat vol liefde 
en een oceaan van geduld.”

TH
EO

LO
G

IE
 V

A
N

 D
E 

H
EI

LI
G

EN

8

Ee
n 

ka
th

ol
ie

ke
 s

te
m

 b
ij 

u 
th

ui
s 

!

Luister naar 
via de digitale radio    
via                kanaal 912
of online op
www.radiomaria.be

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

Wekelijks kunnen jullie, luisteraars van Radio Maria, de Eucharistie vol-
gen op woensdag en zaterdag vanuit de abdij in Gistel, waar wij - sinds eind 2007 - met de 
Gemeenschap Moeder van Vrede wonen. Wellicht vragen velen onder jullie zich af: wie zijn ze 
en wat doen ze? Graag stellen wij ons even aan u voor.

Wij zijn een Mariale religieuze gemeenschap, erkend binnen de katholieke kerk (in 2007) als 
congregatie van diocesaan recht. Toch mag je ons ook situeren als een gemeenschap bin-
nen die nieuwe bewegingen in de Kerk, die de heilige Geest de laatste decennia tot leven 
heeft gewekt.  We dragen de naam ‘Moeder van Vrede’ en in die naam zit eigenlijk al onze 
zending vervat: als een moeder van vrede zijn voor de mensen die wij ontmoeten, tijd ma-
ken om hen te onthalen en naar hen te luisteren. Een plaats zijn waar iedereen de zorgende 
en moederlijke liefde van Maria mag ervaren. Daarom gaan wij als broeders en zusters niet 
meer buitenshuis gaan werken maar zijn we beschikbaar voor het werk dat Maria ons heeft 
toevertrouwd.
Wij zijn een gemeenschap van gebed en evangelisatie, van contemplatie en actie. Daarom 
zijn we moeilijk in een vakje te stoppen. We zeggen graag dat we een semi-contemplatieve 
gemeenschap zijn. 

Gemeenschap
 in de kijker

(vervolg p. 12)
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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)
Muziek
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 * Herhaling van eerder uitgezonden programma 11

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



LUISTERAARS 
AAN HET WOORD
Aan alle medewerkers

Als bejaarde kloosterzuster 
wil ik u allen oprecht danken 
voor de grote genade van 
Radio Maria. Al wat wij niet 
meer kunnen verwezelijken 
wordt ons nu door u geboden. 
Door uw inzet en werk komt de 
hemel dichterbij.

Een zuster uit Ukkel

Beste,

Zojuist heb ik de 2de aflevering 
van de Kerkvaders beluisterd. 
Dit zijn prachtige afleveringen, 
helder, hedendaags en 
duidelijk voorgesteld! Dank 
voor dit programma en het 
mooie werk van Radio Maria. 
Voor elk wat wils die gelooft.

Christine uit Aalter

Beste medewerkers van RM,

Ik heb heel veel bewondering 
voor jullie werk! Een dikke 
proficiat aan alle medewerkers 
die zich dag in, dag uit inzetten 
om de radio vorm te geven en 
zo te evangeliseren! Tijdens het 
studeren speelt Radio Maria af 
op de achtergrond, dat geeft 
veel rust en een groot gevoel 
van verbondenheid! 

Sam 
via onze facebookpagina
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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

Samen met Maria bidden wij voor de vrede: de vrede in de grote 
wereld, maar ook de vrede in de gezinnen en vooral voor vrede in 
het hart van de mensen. We hebben een rijk gebedsleven en bid-
den drie à vier uur per dag: het morgen- en avondgebed van de 
Kerk, de dagelijkse Eucharistie, aanbidding van het H. Sacrament, 
stil gebed en meditatie en elke dag drie rozenhoedjes zoals Maria 
dat op zovele plaatsen in de wereld vraagt. Dit doen we voor de vele 
intenties die ons dagelijks worden toevertrouwd. Als bijzondere taak 
heeft Maria ons opgedragen om te bidden voor de stervenden, voor 
hen die plotseling of onvoorbereid de dood ingaan. Dit doen we elke 
avond vóór we gaan slapen. Alle gebedsmomenten staan open voor 
wie wil, om er aan deel te nemen, omdat we geloven dat samen bid-
den de harten kan genezen.
Onze tweede pijler is evangelisatie. En dat omvat heel wat: een ge-
tuigenis brengen, vormselcatechese geven, gebedsgroepen begelei-
den, pelgrims ontvangen en rondleidingen geven over de heilige 
Godelieve, een tijdschriftje uitgeven, de jaarlijkse ‘Welgezinde da-
gen’ organiseren, de heilige Mis uitzenden op Radio Maria , elke 
maand catechese geven voor onze St.-Jozefskring, een bedevaart 
begeleiden, aanwezig zijn en inzet in onze cafetaria, verkoop van 
religieuze voorwerpen en boeken in ons winkeltje, enz. Een rijke 
waaier aan mogelijkheden om ons geloof uit te dragen en te delen. 
Maar ook handenarbeid en huishoudelijke taken staan voor elk van 
ons op de dagorde.
Onze gemeenschap bestaat momenteel uit 3 priesters, 3 broeders 
en 5 zusters en we bidden vurig om meer nieuwe roepingen, want 
de oogst is groot... Ons samenleven vindt haar model in het Cenakel, 
waar de eerste christenen na Jezus’ verrijzenis verzameld waren om 
de komst van de heilige Geest af te smeken, met Maria in hun mid-
den. Zo proberen we een oase van vrede te zijn van waaruit wij de 
Blijde Boodschap uitdragen.
Wie interesse heeft en meer wil weten over onze Gemeenschap kan 
even een kijkje nemen op onze website www.moedervanvrede.be of  
gewoon eens langskomen in Gistel. Altijd welkom! 

Zuster Greta

(vervolg van p. 9)
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Zaligverklaring 
Vlaamse Pater
Charles Deckers
Missionaris van Afrika 
(Witte Pater)

Charles is geboren te Antwerpen 
op 26 december 1924 in een fami-
lie met negen kinderen. Zijn broer 
Henri is in de oorlog gesneuveld 
in 1944. Charles deed zijn huma-
niorastudies in het college van de 
jezuïeten. Die organiseerden in de 
oorlogsperiode een sociale dienst, 
en zo leerden hun leerlingen voor 
arme mensen zorg te dragen. Op het 
eind van zijn studies trad Charles 
binnen, niet bij de jezuïeten, maar 
bij de Missionarissen van Afrika, in 
filosofie te Boechout (1943). Daarna 
zijn noviciaat te Varsenare (1945) en 
zijn theologie te Heverlee (missio-
naris eed op 21.07.1949 en priester-
wijding op 08.04.1950). 

In zijn vormingstijd gaf Charles 
blijk van een scherpe analytische 
geest en van een grote intellectu-
ele nieuwsgierigheid. Hij zag een 
bepalende factor voor de toekomst 
van Afrika in de Islam. Die wou 
hij bestuderen om te helpen bij 
een dialoog tussen de drie gods-
diensten van het Boek: Jodendom, 
Christendom, Islam. Hij maakt zich 
zorgen over de opkomst van natio-

nalisme in de Arabische wereld en 
van racisme in Europa. Zijn overtui-
ging: fanatisme voedt zich aan so-
ciale miserie en verdrukking. Eerste 
benoeming: Algerije, in de Casbah 
van Algiers. Daarna studeert hij 
twee jaar aan de Manouba in Tunis, 
om zijn Arabisch bij te werken.

Bij zijn terugkeer in Algerije (juli 
1953) gaat hij naar St-Cyprien-des-
Attafs. In oktober van datzelfde jaar 
is hij in Parijs, rue du Printemps, 
voor studies in economie en soci-
ale wetenschappen. 

Juli 1955: Charles wordt benoemd 
te Tizi Ouzou, in Kabylië, waar hij 
de berbertaal leert. Hij is verant-
woordelijke van een ‘Foyer de 
Jeunes’, van 1955 tot 1962; direc-
teur van een ‘Centre de Formation 
Professionelle’ vanaf 1957 en lid 
van het ‘Secrétariat Populaire’ van 
1955 tot 1965. In 1972, uit solidariteit 
met het Algerijnse volk, neemt hij 
de Algerijnse nationaliteit, en be-
houdt zijn Belgische.
Een ‘Foyer de Jeunes Kabyles’ lei-
den, in volle Algerijnse oorlog, is 
niet zonder risico: de jongeren 

Op 8 december, 
op het hoogfeest 

van de Onbevlekte 
Ontvangenis werd 
de Vlaamse pater 
Charles Deckers in 
het Algerijnse Oran 
zalig verklaard. 
Samen met hem 
werden ook achttien 
andere martelaren 
zaligverklaard, onder 
wie de trappisten van 
Tibhirine, bekend 
door de film ‘Des 
hommes et des dieux’. 
Ze werden allemaal 
in de jaren negentig 
van de vorige eeuw 
in Algerije vermoord. 
Bisschop Johan Bonny 
concelebreerde in 
de liturgie van de 
zaligverklaring.

Witte Paters
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Juli 1987: in Algiers terug wordt 
Charles pastor benoemd aan de ba-
siliek O.-L.-Vrouw van Afrika. Hij is 
vlug bekend bij heel wat mensen 
die hij in het witte patershuis ont-
ving. Hij deinsde er niet voor terug 
met jongeren discussies aan te gaan, 
zelfs in een herberg. Hij stichtte ook 
daar een C.F.P. (elektriciteit, schrijn-
werkerij). Velen van de oud-leerlin-
gen zijn kaderleden geworden in de 
Algerijnse Staat. Later heeft Charles 
het bestuur van het C.F.P. aan een an-
der doorgegeven. Hijzelf stichtte een 
genootschap tot betere verstand-
houding tussen moslims en christe-
nen. 

Na zijn dood heeft Mgr. Teissier, 
aartsbisschop van Algiers, zijn tal-
rijke contacten herdacht: “Er waren 
de vriendschappen die ontsproten 
aan de beschikbaarheid voor ont-
haal van de pelgrims van alle religies 
die O.L.Vrouw van Afrika bezochten. 
Er waren ook zovele banden met de 
Engelstalige parochie, diplomaten uit 
Groot-Bretagne, ingeweken Filipijnse 
werksters of Ghanese avonturiers. Er 
waren zijn studenten Latijn aan de 
universiteit, zijn leerlingen Engels, 
zijn leerlingen Frans op de nuntia-
tuur. Er waren de ontelbare mensen 
in nood die zijn goedgeefsheid aan-
spraken. Er waren de Kleine Zusters 
der Armen die hem als biechtvader 
kozen… Er waren de christenen van 
Kabylië, waarvoor hij niet aarzelde 
de 100 km lange baan tussen Algiers 
en Tizi Ouzou af te leggen om met 
hen een gebedsstonde te beleven.
Er was de communiteit van de Zusters 
Clarissen waarmee hij gebed en ge-

loof deelde, elke morgen, in hun zo 
mooie Moorse kapel… De Zusters ge-
tuigen dat hij altijd attent was voor 
eenieder, geen delicate geste verge-
tend bij een feest of jaardag.”

Twee weken voor zijn dood zei 
Charles Deckers aan een Belgische 
bezoeker: “Ik weet dat mijn activi-
teiten levensgevaarlijk zijn.” Maar 
hij weigerde het land te verlaten: 
“Hier is mijn roeping, hier blijf ik”, zei 
hij. In feite waren Charles zoals zijn 
confraters bezorgd over de wending 
van de gebeurtenissen in Algerije. 
Op 27 december ging hij, eens te 
meer de baan op naar Tizi Ouzou, bij 
het naamfeest van zijn confrater en 
vriend Jean Chevillard. Daar was het 
dat hij zijn ultiem getuigenis gaf, en-
kele minuten na zijn aankomst in de 
gemeenschap. Die morgen had hij, 
bij de Zusters Clarissen, met uitzon-
derlijke devotie eucharistie gevierd.

Zijn dood was een schok voor zijn 
familie, zijn vrienden en confraters. 
Een herdenkingseucharistie werd in 
de Antwerpse kathedraal opgedra-
gen door Mgr. Van den Berghe. Voor 
het altaar was een grote foto van de 
overledene uitgestald, met de tekst 
“God is liefde”.

Enkele tijd voor zijn dood had 
Charles nog gezegd: “Meer dan ooit 
denk ik dat daden meer waard zijn 
dan woorden, zelfs als die daden zich 
beperken tot een aanwezigheid, een 
ter plaatse blijven met de mensen. 
Ik leg mijn lot in de handen van de 
Heer.” (26 maart 1994).
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tussen 18 en 20 jaar leken geschikte kandidaten om 
de rebellie te vervoegen. Heel voorzichtig en dis-
creet wat de berberbeweging betrof, wist Charles 
zijn instituut leven in te blazen.

Hij was heel geliefd bij de Kabylen, want hij sprak 
zeer goed hun taal en hechtte groot belang aan 
respect voor de culturele identiteit van Kabylië. 
Uit eigen keuze was hij ‘Berber met de Berbers’ 
geworden. Een onvergetelijke herinnering heeft 
hij aan de oud-leerlingen van het C.F.P. (Centre de 
Formation Professionnelle) van Tizi Ouzou gelaten 
en aan de meisjes van het college te Tadmait, waar 
hij het Arabisch doceerde. Zijn invloed op het jon-
ge volk was zo groot dat de Prefect van Tizi Ouzou, 
lid van het F.L.N. (die later minister van Onderwijs 
werd) er niet akkoord mee ging. In 1976 sluit hij het 
C.F.P. en Charles krijgt verbod in de Wilaya van Tizi 
Ouzou te verblijven. Waarop hij zich in Algiers ves-
tigt, Chemin des Glycines, voor een recyclagejaar.
Oktober 1977. Charles wordt naar België geroepen 
om het Centrum El Kalima (Zuidstraat, Brussel) 
op te starten. Bedoeling was een documentatie-

centrum te openen om Belgische christenen in te 
lichten die relaties hebben met geïmmigreerde 
moslims of die zich aan de Islam interesseren. 
Charles bezorgde hun zijn kennis van het Arabisch 
en zijn ondervinding van het Maghrebijnse milieu. 
Medestichter Jean-Marie Gérard overleed enkele 
maanden na de opening van het Centrum, groten-
deels dus is de verdere ontwikkeling van El Kalima 
aan Charles te danken. 

In 1980 wordt hij tot inspecteur van de Vrije 
Scholen benoemd. In die tijd was de aanwezigheid 
van moslimleerlingen een ernstig probleem: moes-
ten zij verplicht worden tot de godsdienstlessen? 

Juni 1982: Charles wordt in Jemen benoemd. Hij 
gaat er voor rekening van de Catholic Relief Service 
en geeft er Engelse les aan leerlingen verpleeg-
kundigen. Hij woont in Hodeidah alleen en ééns in 
de maand ontmoet hij twee confraters waarvan de 
een in Sana’a woont en de ander te Taiz. Door zijn 
beroepsactiviteiten heeft Charles contact met de 
Jemenitische bevolking. 

Basiliek van Notre-Dame d’Afrique te Algiers, Algerije
van waaruit de Afrikaanse missie van de Witte Paters is begonnen.

De 19 Algerijnse martelaren

Monikken van Tibhirine

Witte Pater Charles Deckers
Graven van de 4 vermoorde 
Witte Paters te Tizi Ozou

Nieuwe website

Op 2 februari, op het 
feest van Maria Lichtmis 
zal de nieuwe website 
van onze radio in ge-
bruik genomen worden. 
De huidige website gaat 
al heel wat jaren mee. 
De vernieuwde website 
is veel meer dan een 
nieuw jasje. Bij het bou-
wen van de website is 
ook aandacht besteed 
aan de mobiele surfer. 
Zo zal onze website zich 
aanpassen aan de afme-
tingen van het scherm 
waarop hij bekeken 
wordt. Dit heet respon-
sive design.
De website is zeer aan-
schouwelijk en uitno-
digend en biedt tal van 
nieuwe functies. 
Op de website kan je 
met een eenvoudige klik 
Radio Maria beluisteren. 
Nieuwe programma’s 
worden aangekondigd. 
Heb je een uitzending 
gemist, dan kan je op de 
pagina van je favoriete 
programma een over-
zicht terugvinden van de 
voorbije afleveringen. 
De komende maand ver-
neemt u zeker nog meer 
over de vele functionali-
teiten van de vernieuw-
de website. 

www.radiomaria.be



Twee liederen illustreren de ‘overgedragen, 
volkse kennis van Driekoningen:

“Wij komen alle drie uit vreemde landen
Uyt Oriënten door een ster geleid,
Vieren Uwe macht en kussen Uwe handen,
Groeten met ootmoed Uw majesteit
‘k Wense dat u God zoude voorspoed geven
En lange laten leven voor ons zaligheid.
Dit nieuw geboren kind, de vorst der Joden
Hoe groot is zijne macht en zijn gebied,
Dat de hemel zelf zendt sterren tot broden,
Die ons metter spoed tot hem ontbiedt.
Wij zullen Hem dan met gebogen leden
Giften met gebeden geven, die gij ziet.”

Uit ‘Nu syt Wellecome (kerstlied):
“D Heilige Driekoningen uit zo verre land
Zij zochten onze Here met offerand.
Z’ offerden ootmoediglijk myrrh’, wierook ende goud
T’ ere van den Kinde dat alle dings behoudt. Kyrieleis.”

Er bestaat een gebruik om het opschrift 
20+C+M+B+19 aan de huisgevel aan te bren-
gen in de Kersttijd als verwijzing naar 
Caspar, Melchior en Balthasar en het nieu-
we jaar, maar ook naar het gebed: Christus 
Mansionem Benedicat, Christus zegen dit 
huis.

Bij het verdelen van de Driekoningentaart 
ontdekt er iemand in zijn stuk de boon, en 
die krijgt de ‘koningskroon’. 
Ik maak van die gelegenheid gebruik om 
aan de kinderen en kleinkinderen over de 
Driekoningen en hun kamelen te vertellen, 

nu ze bij ’t stalletje van Bethlehem, bij Jezus staan. En weet u, de reli-
kwieën van de Driekoningen worden in Keulen vereerd. Met de wereldjon-
gerendagen te Keulen in 2005 stelde paus Benedictus XVI het thema van 
de Driekoningen centraal in de slot-eucharistieviering.
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Ik zie een ster. Ze geleidde de 
Driekoningen naar Bethlehem, de 
voorspelde plaats, waar ze bogen 
en knielden om het kind Jezus te 
aanbidden, om offerande te bren-
gen. Caspar, Melchior en Balthazar 
brachten wierook, mirre en goud 
als offer. Wierook staat voor ‘god-
delijkheid’, goud voor ‘koning-
schap’ en mirre voor ‘profetische 
gave’. Ze kwamen ‘adoreren’, Gods 
zoon aanbidden en geschen-
ken brengen. Ze kwamen uit het 
Oosten, vanwaar de zon opkomt, 
bij dageraad de dag, nieuw le-
ven ontstaat. De drie koningen 
hebben de langste weg afgelegd, 
vanuit verschillende oorden om 
op 6 januari (een vaste dag, zo-
als Kerstmis op 25 december), op 
Epifanie, Openbaring de kerststal 
compleet te maken. Verschillende 
rassen brachten God hulde. God 
gaf een ster als taal om hen te 
leiden. Rijkdom en macht bereik-
te als laatste Jezus in de stal, na 
de H. Familie, na de Engelen, na 
de herders. Armen ontmoetten 
eerst Jezus. Daarna kwamen de 
Koningen de Koning van ’t Heelal 

groeten. Toen heerste Vrede alom. 
Met Caspar, Melchior en Balthazar 
bereikten verschillende ras-
sen het kindje Jezus. Arm en rijk 
rond de kribbe verenigd. 6 janu-
ari is met Driekoningen ook het 
Orthodoxe Kerstmis. Die dag voe-
len Katholieken en Orthodoxen 
zich extra met Christus en elkaar 
verbonden.
2000 jaar later stappen verschil-
lenden als Driekoningen de baan 
op met een ster om voor aller-
lei goede doelen “ster te zingen”. 
Catechisten zingen voor projec-
ten of missiewerk in binnen- en 
buitenland. Verkleed zingen ze 
Driekoningenliederen of eigen 
creaties voor financiële steun aan 
het goede doel. Driekoningen vin-
den we terug in de literatuur, in 
het verhaal van Felix Timmermans: 
“Waar de ster bleef stille staan”, 
in vele schilderijen, volksliede-
ren, in de kerststal, in films zoals 
‘The nativity story’, in kleinkunst 
zoals in het lied: ‘Wij komen van 
Oosten, wij komen van ver’, prach-
tig gezongen door Herman Van 
Veen. Ook Bach schreef een mooie 
‘Driekoningencantate’.

Marc Van Hoorick

De Kersttijd 
kent drie 

hoogfeesten: 
Kerstmis op 25 
december, Heilige 
Maria Moeder van 
God op 1 januari 
en Epifanie of 
Openbaring op 
6 januari. In dit 
artikel staat Marc 
Van Hoorick stil 
bij het laatste 
feest, het feest 
van Openbaring of 
Driekoningen.

DRIEKONINGEN

1716

Radio Maria 

wenst 
u allen

voor het 
Nieuwe Jaar

Vrede

Vreugde

Gezondheid

Vriendschap

en de Zegen

van de Heer !



Na afloop van de eucharistieviering getuigde Mgr. 
Koen Vanhoutte dat hij onder de indruk was van 
de viering, van de eenvoudige goed verzorgde eu-
charistie, van de manier waarop men heeft mee-
gebeden, meegezongen, de liturgie heeft beleefd. 
Hij voelde bij de aanwezigen een sterke verbon-
denheid, een dankzegging om de aanwezigheid 
gedurende zeven jaar, een gelukkig zijn dat de 
radio er is, dat die heel wat mensen kan bereiken 
met het goede nieuws. Hij voelde ook een vreug-
de omwille van de zeven jaar waarin er hard ge-
werkt is en waarop men met een zekere fierheid 
mag terugkijken. Hij gaf te kennen dat er nu met 
een zeker vertrouwen mag gekeken worden naar 
de toekomst, er zijn goede medewerkers, een ge-
zonde manier van werken. Ook de ontmoeting tij-
dens de receptie met vele gelukkige en dankbare 
mensen die sympathiseren met de boodschap 
van de radio stemden hem heel hoopvol.

In de donkere dagen op weg naar Kerstmis drukte 
de bisschop de luisteraars van Radio Maria op het 
hart de hoop niet te verliezen, maar vertrouwen 
te stellen in goede mensen, in de voorspraak van 
Maria, in de Heer Jezus, die leeft en die ons kent. 
Te leven in het vertrouwen dat het leven in Gods 
handen ligt. Te leven vanuit de vrede en het die-
pe vertrouwen, op de goedheid van mensen, de 
voorspraak van Maria en de nabijheid van God.

Vittorio Viccardi, voorzitter van de wereldfamilie 
van Radio Maria, noemde in zijn boodschap voor 
onze zevende verjaardag de aanwezigheid van 
Radio Maria in Vlaanderen het resultaat van het 
werk van de Goddelijke Voorzienigheid en de in-
zet van heel veel vrijwilligers. Hij sprak een woord 
van dank uit voor alle mensen die de radio steu-
nen en het zo mogelijk maken om de hoopvolle 
boodschap van het Evangelie op alle plaatsen  in 
Vlaanderen te brengen.
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(Oplossing in het volgende nummer van Porta Fidei)
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1. voederbak 5. zangstuk 8. korte kous 11. anno domini 
(afk.) 12. gezichtsorgaan 14. arts 15. vorstelijk hoofddeksel 
17. dierentuin 18. ora pro nobis (afk.) 19. huis des Heren 21. 
vulkaan op Sicilië 23. bestandsformaat voor beeld 25. secun-
dair onderwijs 27. arbeidsschuw 28. staartster 29. vastgoed 
30. bouillonmerk 32. kiloNewton 33. sciencefiction (afk.) 34. 
United States (afk.) 36. edelmetaal 37. gebak 38. oude leng-
temaat 40. te koop aangeboden 41. zelfstandig naamwoord 
42. voegwoord 43. chemisch symbool voor ijzer 44. ongesle-
pen 46. als het ware (afk.) 47. welzijn, redding 49. geleerden 
51. a dato (afk.) 53. betaalmiddel 55. bijbels bruiloftsoord 57. 
ajuin 59. één van de drie wijzen 63. woning 65. eerwaarde 
heer (afk.) 66. trio 68. Hebreeuwse inhoudsmaat 69. heilig 
reukwerk 70. watervogel met platte snavel

1. lastdier met bultrug 2. Reverendus Dominus 3. peulvrucht 4. 
zelfbewustzijn 5. Linolzuur (afk.) 6. Bijbelse streek 7. initiatie 
sacrament 8. dierenverblijf 9. tweeklank 10. Katholieke Radio 
Omroep 13. voegwoord 15. staatshoofd 16. remote peripheral 
access (afk.) 17. religieuze handeling om te heiligen 19. achtpotig 
bosparasiet 20. feest van de openbaring 22. slaapje 23. rivier in 
Palestina 24. post meridiem, na de middag 25.blauwe dwerg 26. 
waar de zon opkomt 28. drievoet 31. wilde haver 33. nauw straatje 
35. glorie 39. beschutte windvrije plek 41. gevechtswapen 45. eer-
ste persoon meervoud 48. laatstleden (afk.) 50. aarzeling bij het 
spreken 52. Daniël (bijbelboek afk.) 54. symbool van de Heilige 
Geest 55. boksterm (afk.) 56. werelddeel 58. vader van koning 
David 59. met andere woorden (afk.) 60. jeansmerk 61. Christus 
(afk.) 62. internationale norm vastgesteld door de ‘International 
Organization for Standardization’ 64. usus externus - uitwendig 
gebruik (afk.) 67. muzieknoot
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y=ij=1 letter

ZEVENDE VERJAARDAG

“Zeven jaar na de inwijding van de 
studio’s is er een nog grotere aanwe-
zigheid van een goede geest die rust, 
troost en hoop brengt bij de luiste-
raars. Deze sfeer van aandacht, van 
een vriendelijk woord, die de bezoe-
ker hopelijk ook kan ervaren, dragen 
evenzeer bij om de boodschap van 
het Evangelie te brengen.” 

Priester Karlo, programmadirecteur

Redactie



VLUCHT NAAR EGYPTE 
Mt 2, 13-15

Na hun vertrek verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef en sprak: “Sta op, neem 
het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het 
Kind zoeken om het te doden.” Hij stond op en week in de nacht met het Kind en zijn moeder naar 
Egypte uit. Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes, opdat in vervulling zou gaan wat de Heer 
gesproken had door de profeet: “Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte”.


