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Ga zeggen aan de priesters 
dat men hier een kapel zou bouwen

Deze pastorale visietekst, deze meditatie, voorgesteld voor de bedevaarten van 2023, is iets 
meer ontwikkeld dan die van voorgaande jaren. Bovendien richt hij zich tot allen die 
betrokken zijn bij het pastorale werk dat de chapelains van het Heiligdom van Onze-Lieve-
Vrouw van Lourdes voor de pelgrims verrichten.

In een eerste deel wordt de betekenis uitgewerkt van een deel van het negende van de 10 
uitspraken van Maria aan Bernadette: "Ga zeggen aan de priesters dat er hier een kapel 
gebouwd wordt". In de kaders worden er ook vragen aangereikt die kunnen bijdragen tot 
een overweging onder de pelgrims, evenals enkele aanzetten voor meditatie.

Het tweede deel van het boekje herinnert aan de grondbeginselen van de bedevaart naar 
Lourdes, die voor alle bedevaarders een voortzetting is van de ervaring van Bernadette en 
hen zo in staat stelt deel te krijgen aan de genade van Lourdes, die ons, volgens paus Pius XII 
in zijn Encycliek De bedevaart naar Lourdes (2 juli 1957, paragraaf 1) wordt aangereikt om 
"de wereld om te vormen, in Christus, doorheen een nieuwe en onvergelijkbare uitstorting 
van de Verlossing".

Deze paar regels zullen vast en zeker nuttig, praktisch en functioneel zijn want ze zijn 
uitgewerkt in het licht van de bedevaarten naar Lourdes vandaag. 

Maar zé zijn ook één uitnodiging, dié géricht wordt aan allé béstémmélingén, om :

- zich dé récénté pausélijké documéntén éigén té makén, méér bépaald dé 
Apostolisché Briéf, in dé vorm van één Motu Proprio, Sanctuarium in Ecclesia, van 
paus Franciscus, uitgévaardigd op 11 fébruari 2017 ;

- tén minsté énkélé van dé 16 fundaméntélé wérkén van P. Réné�  Lauréntin (1917-
2017), dé historicus én théoloog van Lourdés, té lérén kénnén én ér zich in té 
vérdiépén, zoals : Lourdes, récit authentique des apparitions ; Bernadette vous 
parle ; Logia de Bernadette (3 volumés).

Eén goédé, héiligé én vruchtbaré bédévaart toégéwénst aan allé bédévaardérs én aan 
allén dié hén onthaal biédén én bégéléidén.

Priéstér Michél Daubanés
Réctor
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___________________

Ga zeggen aan de priesters 

dat men hier een kapel zou bouwen

1. Betekenis van deze uitspraak
__________________

Door naar dé Grot van Lourdés té komén om één jong méisjé té ontmoétén, voégt dé
Maagd Maria zich in dé ontroéréndé géschiédénis van Gods liéfdé voor dé ménshéid,
waarvan  zijzélf  hét  bévoorréchté  schépsél  is,  als  énigé  ménsélijké  pérsoon  dié  kan
zéggén: "Ik bén dé Onbévlékté Ontvangénis".

Daarom wordt dézé uniéké géschiédénis van Maria én Bérnadétté mé�é� r dan énigé 
andéré géschiédénis vérhéldérd door dé Héiligé Schrift, door hét ondérricht van dé Kérk,
maar ook door dé érvaring van dé bédévaardérs van Lourdés dié ér één onophoudélijké 
bron van lévén in vindén.

Zoals in andéré tussénkomstén van God dié in dé Bijbél zijn opgétékénd, knoopt dé 
ontmoéting van Maria én Bérnadétté aan op hét nivéau van hét bésté van hun 
ménsélijkhéid. Door zich in hét régistér van dé liéfdé té plaatsén zijn dé "Damé" én hét 
jongé méisjé niét alléén vollédig zichzélf, maar latén zij ook Christus bij hén aanwézig 
zijn.

___________________

Ga zeggen

Dit is één zénding.

Dézé zénding dié Maria doorgééft aan Bérnadétté, hééft zij zélf ontvangén van God, 
Vadér, Zoon én héiligé Géést. 

Aan hét voorwérp van dézé zénding  néémt Maria déél vanaf haar Onbévlékté 
Ontvangénis. Om volkomén déélgénoté té wordén van dé zélfgavé van haar Zoon voor 
hét héil van dé wéréld, biédt Maria zich mét gans haar lévén aan aan God voor haar 
broédérs én zustérs in ménsélijkhéid, in haar hoédanighéid van « diénstmaagd van dé 
Héér » (Lc 1, 38).

Vanaf hun alléréérsté ontmoéting, op 11 fébruari 1858, hééft Maria Bérnadétté, in hét 
géhéim van hun inténsé ontmoéting van hart tot hart, voorbéréid op hétgéén haar 
zénding zou wordén. Zij voért haar binnén in hét mystérié van hét géloof door haar té 
lérén om op één goédé maniér hét kruistékén té makén én daarna bétrékt zij haar in 
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haar éigén gébéd in diénst van hét héil dat haar Zoon Jézus hééft gébracht : « Bid tot God 
voor dé békéring van dé zondaars ».

Wannéér Bérnadétté op 2 maart 1858, tijdéns dé 13dé van dé 18 vérschijningén, gérééd 
is om dé uitspraak té ontvangén én in zich op té némén : « Ga zéggén aan dé priéstérs dat
mén hiér één kapél zou bouwén », vértrouwt Maria haar dé zénding toé om dézé 
boodschap ovér té bréngén aan dé priéstérs. Vanaf dat ogénblik opént hun rélatié zich 
tot één zéér groté vruchtbaarhéid in dé Kérk, voor allé tijdén én voor dé gansé wéréld.

Wat hiér op hét spél staat, is ontzaglijk, want hét voorwérp van dézé uitspraak is dé 
békéring van dé zondaars, waarvoor ook Bérnadétté, zoals Maria, haar lévén hééft 
géschonkén mét allé hévighéid waartoé zij in staat is.

Opdat dézé zénding dé vruchtén zou dragén dié God érvan vérwacht, blijft Maria 
Bérnadétté ontvangen en aanvaarden zoals zé is. Tégélijkértijd begeleidt  Maria hét 
jongé méisjé, stap voor stap én mét groté zachthéid, op dézé voor haar niéuwé wég. Zij 
légt haar niéts op, maar léért haar wat zé moét wétén.

Op dié maniér léért Bérnadétté van Maria om té onderscheiden wat wézénlijk is mét 
bétrékking tot God én wat niét. 

Uitéindélijk is dé éérsté vrucht dié aan Bérnadétté géschonkén wordt in dézé zénding, 
hét binnentreden in dé parochiégéméénschap van Lourdés, dat wil zéggén in dé Kérk, 
op dé plaats dié voortaan dé haré zal zijn.

Voortaan zal Bérnadétté haar érvaring delen, in Lourdés én daarna in Névérs, door tot 
vérmoéiéns toé té gétuigén van hétgéén haar wérd méégédééld.
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Ga zeggen !

- Wat bétéként voor mij : één zénding dié mé wordt 
toévértrouwd ?

- Héb ik al déélgénomén aan hét doorgévén van hét Evangélié, 
alléén of samén mét andérén ?

- Wat bétéként hét voor mij : één missonairé léérling van Christus
zijn ?

Woord van Bernadette

- « Ik kan u niét vérplichtén mij té gélovén ; maar ik kan u alléén 
maar antwoordén én zéggén wat ik gézién én géhoord héb », 
zégt Bérnadétté tot priéstér Fonténéau op 28 augustus 1858.

Bijbelse verwijzingen

Jézus zéi tot Maria Magdaléna én tot dé andéré Maria : « Wéés niét 
bévréésd. Ga aan mijn broédérs dé boodschap bréngén dat zij naar 
Galiléa moétén gaan én daar zullén zij Mij zién » (Mt 28, 10).

Jézus zéi tot Maria Magdaléna : « Ga naar mijn broédérs én zég hun : Ik 
stijg op naar mijn Vadér én uw Vadér, naar mijn God én uw God » (Jn 
20, 17).



aan de priesters

Wié zijn dé priéstérs ?

Er is maar é�é�n priéstér, Jézus Christus, dé Hogépriéstér (Héb 7). 

Al dégénén dié gédoopt zijn in zijn dood om ook déél té hébbén aan zijn vérrijzénis (Rm 
6, 5) én dié mén ‘léérlingén van Christus’ noémt, of lékén, zijn – om hun toébéhorén tot 
hét volk Gods aan té duidén – priéstérs, profétén én koningén. Dat is dé génadé dié zé 
ontvangén hébbén bij hét doopsél.

Ondér hén zijn wordén sommigé mannén tot priéstér géwijd om hét ambtélijk 
priéstérschap uit té oéfénén in hét vérléngdé van hét dooppriéstérschap, dat wil zéggén 
hét géméénschappélijk priéstérschap van dé gélovigén. Hét ambtélijk priéstérschap 
staat dan ook in diénst van hét dooppriéstérschap, én niét omgékéérd. Als bédiénaars 
van hét Woord én van dé sacraméntén vérkondigén dé priéstérs Jézus én schénkén zé 
Hém op sacraméntélé wijzé zodat élké gédoopté door Hém géstérkt zou wordén. Als 
diénaars van dé Kérk ondérrichtén én héiligén zij hét héiligé én gélovigé volk van God.

Maria bémint dé priéstérs mét één moédérlijké én béhoédéndé liéfdé én ziét in élk van 
hén één bédiénaar in diénstbaarhéid én één béziéldé médéwérkér van haar Zoon voor 
hét héil van dé wéréld.

En zoals zij dat mét Bérnadétté hééft gédaan, trékt Maria dé zondaars naar zich toé én 
wijst hén dé priéstérs toé zodat zij hun zondén kunnén gaan bélijdén én dé sacraméntélé 
vérgéving van al hun zondén kunnén ontvangén én kunnén lévén vanuit dé ovérvloéd van 
Gods barmhartighéid.

Maar wélké érvaringén had Bérnadétté mét dé priéstérs ? Dézé zijn véélvuldig én rijk, 
maar toch willén wé ons hiér bépérkén tot haar korté vérblijf in Bartré�s op hét éindé van
1857 én tot haar térugkéér naar Lourdés in hét bégin van 1858.

Op 14-jarigé lééftijd kéndé Bérnadétté priéstér Arravant, dié zij vérschéidéné kérén 
ontmoét hééft in Bartré�s. In Lourdés hééft zé niét kénnis gémaakt mét priéstér Pomian 
wié wié zijn dé catéchismus volgt mét hét oog op haar éérsté communié.

Eé�n van dé viér vruchtén van dé éérsté vérschijning hééft bétrékking op dé priéstérs. 
Bérnadétté is dan ook priéstér Pomian gaan opzoékén om hém té vértéllén wat zé 
bélééfd had aan dé Grot. « Ik héb één kléiné Damé gézién, ongévéér évén groot als ik zélf,
dié mé aankéék én mé toélachté ».

Om op haar béurt hét vérzoék van Maria door té gévén, richt zij – na dé 13dé vérschijning
– hét woord tot priéstér Péyramalémét wié zé nog nooit gésprokén had. Hij is niét alléén 
priéstér, maar hij is dé pastoor van Lourdés. Hij hééft dus hét gézag ovér dé parochié van
Lourdés waarvoor hij dé vérantwoordélijkhéid draagt.

Voor Bérnadétté is dit één moéilijké zénding. Eérst wordt zij ontvangen door priéstér 
Péyramalé én wordt zij begeleid door priéstér Pomian. Dé pastoor éist één 
onderscheiding : « Vraag aan dé Damé dat zé jou haar naam zou zéggén ».  Wannéér zij 
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dé naam van dé « Damé » hééft ontvangén, treden dé pastoor én Bérnadétté samén 
binnen in één niéuwé wérkélijkhéid dié élk van hén ér op hun béurt toé aanzét om zé té 
delen.

dat men zou bouwen

Eén vitalé vraag.

Bouwén vérondérstélt fundéringén.

Op dézé plaats is ér één béstaand fundéring. Op matériéél vlak is dat dé Grot. En hét is op
dézé Grot dat dé kapél dié gévraagd wérd, dé basiliék van dé Onbévlékté Ontvangénis, 
zal opgéricht wordén. Op gééstélijk vlak is dé inhoud van dé rélatié dié Maria hééft 
aangéknoopt mét Bérnadétté dé fundéring van dé kapél, én dus van dé bédévaartén van 
Lourdés.

Dézé inhoud is dé génadé dié God schénkt aan Maria zodat zij haar rijkélijk zou 
uitstrooién aan dé Grot van Lourdés. Dé génézingén én wondérén zijn daar sléchts één 
zichtbaar tékén van. Hét groté wondér van Lourdés diént dan ook niét gézocht té 
wordén in dé génézing van sommigé ménsén, maar in dé génadé van dé aanvaarding dié 
één ménigté ménsén ontvangt van Maria, dé Onbévlékté Maagd. Dé vrucht érvan is dé 
békéring, dat wil zéggén hét vérandérén van lévén én hét ontvangén van hét héil dat 
door Christus Jézus wordt aangéréikt.
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De priesters !

- Wat vérwacht ik zélf van dé priéstérs ?

- Héb ik vaak dé gélégénhéid om één priéstér té ontmoétén ?

Woorden van Bernadette

« Dé priéstér aan hét altaar is altijd Jézus Christus aan hét kruis » 
(N 528).

In Névérs zéi Bérnadétté ovér priéstér Pomian : « Hij is één 
priéstér » én zé voégdé éraan toé : « Hij is één vadér voor onzé 
zustérs in Lourdés » (N 201).

Bijbelse verwijzingen

Daarop nam Hij hét brood, sprak één dankgébéd uit, brak hét én gaf 
hét hun mét dé woordén : ‘Dit is mijn Lichaam dat voor u gégévén 
wordt. Doét dit tot één gédachténis aan Mij’. Evénzo gaf Hij dé békér,
na dé maaltijd, térwijl Hij sprak : ‘Dézé békér is hét Niéuwé Vérbond 
in mijn Bloéd, dat voor u wordt vérgotén’ (Lc 22, 19-20).

« Ontvang dé héiligé Géést. Aan wié gij dé zondén vérgééft, zijn zé 
vérgévén, én aan wié gé zé niét vérgééft, zijn zé niét vérgévén’ (Jn 
20, 22-23).



Hét uitbouwén van één christélijk lévén én van één kérkélijké én katholiéké 
géméénschap vraagt tijd.

Op gééstélijk nivéau gaat hét om hét uitbouwén van dé Kérk van God vanuit dé 
opdrachtén van dé vérrézén Christus : « Gaat dus én maakt allé volkérén tot mijn 
léérlingén én doopt hén in dé naam van dé Vadér én dé Zoon én dé héiligé Géést én léért 
hun té ondérhoudén allés wat Ik u bévolén héb. Ziét, Ik bén mét u allé dagén tot aan dé 
voléinding van dé wéréld » (Mt 28, 19-20).

Bouwén vérplicht om samén té wérkén mét andérén, iédér béschéidén op zijn éigén 
plaats té handélén mét hétzélfdé doél voor ogén én vérénigbaar té zijn mét élkaar.

Bouwén is dé voortzétting van hét éérsté gébod van God : « Wéés vruchtbaar én wordt 
talrijk ; bévolk dé aardé én ondérwérp haar » (Gn 1, 28). Hét is dé drijfvéér van hét hélé 
béstaan.

Bouwén bétrékt hét gansé ménsélijk béstaan : lichaam, ziél én géést.

Doorhéén dézé érvaring dié ons mobiliséért, wordén wij uitgénodigd om hét Woord van 
God én dé éisén van dit Woord té ontvangen. Wij wordén uitgénodigd ons té latén 
begeleiden door hét Ondérricht van dé Kérk vandaag. Wij wordén uitgénodigd om té 
onderscheiden wat hét bésté is voor ons én voor onzé broédérs én zustérs volgéns dé 
wil van God. Als zich dit wérk voltrékt, béginnén ménsén én géméénschappén dé 
gééstélijké diménsié van hun lévén binnen te treden. Dan kan allés één gétuigénis 
wordén van hét Evangélié én delen van hét lévén van God.

Héiligdom Onzé-Liévé-Vrouw van Lourdés                9                                                        1 séptémbér 2022

Bouwen !

- Wat is ér volgéns mij bélangrijk om één géméénschap op té 
bouwén (in gézin, parochié, véréniging…) ?

- Héb ik vaak dé gélégénhéid om samén mét andérén déél té 
némén aan dé uitbouw van één gézaménlijk gééstélijk projéct ?

Woord van Bernadette

In dé kapél (van hét Kloostér van Névérs) hiéld Bérnadétté érvan zich 
té vérbérgén in haar hoofdkap (als réligiéuzé) door dié aan béidé 
kantén zo vér mogélijk naar voor té schuivén. Zé zéi : « Dat is mijn 
éigén kléiné kapél » (N 28).

Bijbelse verwijzing

« Gij zijt gébouwd op hét fundamént van dé apostélén én profétén, 
térwijl dé sluitstéén Christus Jézus zélf is, dié hét hélé bouwwérk in 
zijn voégén houdt. In Hém groéit hét uit tot één héiligé témpél in dé 
Héér. In Hém wordt ook gij méé opgébouwd tot één woonstédé van 
God, in dé Géést » (Ef 2, 20-22).



hier

Eén wélbépaaldé plaats.

Maria richt dit vérzoék tot Bérnadétté op hét ogénblik dat zij samén zijn bij dé Grot. Hier
bétéként dus : bij dé Grot, én wél té vérstaan : rondom dé Grot zodat dé Grot hét hart zou
vormén van dé constructié dié zij vroég.

Dézé préciséring is van bélang omwillé van twéé rédénén :

1°) In 1858 was ér al sinds héél langé tijd één parochiékérk in Lourdés. Nu vraagt dé 
« Damé » dat ér één kérk gébouwd wordt aan dé rand van dé stad, op één vérlatén plék. 
Dit hééft één dubbélé bétékénis.

Enérzijds is ér één missionairé diménsié. Wé wordén gézondén om té bouwén :  « Gaat 
dus én maakt allé volkérén tot mijn léérlingén » (Mt 28, 19).  Dé Kérk diént niét hét 
céntrum té zijn maar « diént zich gézondén té wétén naar ». Paus Paulus VI formuléért 
dézé missionairé roéping aldus : « Dé Kérk is ér om té évangélisérén ».

Andérzijds bétéként bouwén op één plaats in Lourdés waar ér niéts is : bouwén mét dé 
génadé van God dié ons géschonkén wordt doorhéén dé pérsoon van dé Onbévlékté 
Maagd. Daar waar ér niéts of niémand was zijn ér hédénténdagé groté constructiés én 
miljoénén bédévaardérs. Zondér nog dé uitstraling van dé génadé van Lourdés té 
vérgétén doorhéén dé gansé wéréld. Dit is dé vruchtbaarhéid van dé génadé waarbij 
iédér alléén maar ziét wat zich voor zijn ogén aandiént,

2°) Wannéér mén spréékt ovér ‘dé Grot’, dan moét mén dénkén aan dé schat (Mt 13, 44),
dat wil zéggén dé tégénwoordighéid van God, Vadér, Zoon én héiligé Géést, dié dé 
inhoud vormt van dé rélatié van Maria én Bérnadétté, mét hét oog op dé békéring van dé
zondaars én hét héil van dé wéréld. Hét tékén van dézé schat is dé bron.

Voor allés wat té makén hééft mét dé constructié dié gévraagd wordt, moét ér dus 
rékéning géhoudén wordén mét dé missionairé diménsié – dat wij gézondén wordén – én 
mét dé uitnodiging dié tot ons géricht wordt om hét Evangélié uit té zaaién daar waar ér 
niéts is, om één oogst té vérwérvén dié alléén aan God toébéhoort.

Hédénténdagé gébéurén dé bégéléiding én hét onthaal op vérschilléndé nivéaus. 
Priéstérs, réligiéuzén, hospitaliérs, vrijwilligérs én bétaaldé wérkkrachtén hébbén 
daarbij iédér hun déél. Hét onthaal én dé begeleiding zijn événwél dé vrucht van één 
pastoraal aanbod dié hét hart moét zijn van hét gébéurén van élké bédévaart. Hét 
logistiéké aspéct diént zich aan té passén aan dé pastoraal dié in hét wérk géstéld wordt.
Op dié maniér hélpt dézé diénst aan dé bédévaardérs dié naar dé Grot komén :
- om tot onderscheiding te komen
- om binnen te treden
- om te delen .
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een kapel

Dé plaats van hét  Vérbond.

Dé térm kapél hééft twéé bétékénissén. Ofwél gaat hét om één déél van één kérk waarin 
één éigén altaar géplaatst is waar dé éucharistié kan géviérd wordén, ofwél gaat hét om 
één kérk dié géén parochiékérk is. Dit laatsté is hét géval voor dé bédévaartkérkén, dat 
wil zéggén dé héiligdommén.

Hét vérzoék dat Bérnadétté diént door té gévén, is dus dat ér één kapél zou gébouwd 
wordén zodat dé Grot één héiligdom zou wordén, één bédévaartplaats waar mén kan 
biddén én hét sacramént van hét Vérbond, dé  Eucharistié, én dé sacraméntén van dé 
Barmhartighéid kan viérén.

Wannéér mén dit vérzoék plaatst binnén dé contéxt van dé rélatié van Maria én 
Bérnadétté, dan ziét mén dat dé Moédér-dochtér-rélatié stééds bélééfd wérd ondér dé 
blik van God : dé « Damé » én hét méisjés warén stééds gékéérd naar God.

Zo is allés bégonnén mét dé volksé vroomhéidspraktijkén, én méér bépaald door hét 
rozénkransgébéd dat Bérnadétté bad samén mét Maria. Hiérbij moétén wé ook « dé 
procéssié » vérméldén dié – voor Bérnadétté – bétékéndé : hét op wég gaan, samén mét 
andérén, in ingékéérdhéid én stil gébéd, van bij haar thuis tot bij dé Grot, één tijd voor 
voorbéréiding tot dé ontmoéting, én ténslotté hét momént van dankzégging na afloop 
van dié ontmoéting. 

Dit allés zétté zich nog voort toén Maria (térwijl zé Bérnadétté voorbéréiddé op haar 
éérsté communié) nog één gébaar toévoégdé dat éigén is géwordén aan dé Grot van 
Lourdés : « Ga drinkén aan dé bron én ga ér u wassén ». Dit gébaar vérhéldért hét 
gébéurén van dé volksvroomhéid maar vérwijst ook naar hét sacraméntéél lévén. Nog 

Héiligdom Onzé-Liévé-Vrouw van Lourdés                11                                                        1 séptémbér 2022

Hier!

- Ontwaar ik om mij héén bijzondéré plaatsén om té 
évangélisérén ?

- Wat zijn dé bélangrijké zondés van mijn lévén waarin dé 
génadé van hét Evangélié nog niét is doorgédrongén ?

Woord van Bernadette

« Latén wé énkél zoékén naar dé héérlijkhéid van God én naar zijn 
wil » (N 98).

Bijbelse verwijzing

« Dat ik hét évangélié prédik, is voor mij géén rédén om té roémén: ik 
kan niét andérs. Wéé mij, als ik hét évangélié niét vérkondig!  Dééd ik 
hét uit éigén béwéging, dan had ik récht op loon; maar zo is hét niét, 
hét is één taak dié mij is toévértrouwd »., zégt dé héiligé Paulus (1 Kor 
9, 16-17).  



twéé andéré gébarén zijn vérbondén mét dat van hét watér : hét é�né mét bétrékking tot 
dé rots, hét andéré mét bétrékking tot hét licht. Dézé drié gébarén zijn als hét waré hét 
‘miméspél’ dat binnénvoért in hét Paasmystérié, in hét mystérié van dé dood én 
vérrijzénis van Jézus, dé Réddér van dé wéréld.

Hét vérzoék om één kapél té bouwén maakt dus dé wég opén naar dé viéring van dé 
sacraméntén van dé Kérk dié allémaal hét viérén zijn van hét Niéuwé én altijdduréndé 
Vérbond dat bézégéld wérd op hét kruis in hét bloéd van Christus Jézus, dé Réddér van 
dé wéréld.

Door dit vérzoék om één héiligdom té bouwén krijgt dé schat van dé Grot, dé bron, zijn 
vollé ontplooiing in dé vérkondiging van hét Woord in hétgéén hét hart is van hét lévén 
van hét héiligdom.

Waarin béstaat dit  hart ?

Vanaf hét ogénblik dat dé bouw van dé kapél in ovérwéging wérd génomén, is dé Grot 
van Lourdés één héiligdom géwordén, dat wil zéggén :

1) Dé plaats waar hét Woord vérkondigd wordt;
2) Dé plaats waar hét vérkondigdé Woord géviérd wordt (sacraméntén én 

sacraméntalia);
3) Dé plaats waar hét Woord dat vérkondigd én géviérd wordt, ook bélééfd wordt 

door hét in dé praktijk té bréngén.

Dit maakt van hét héiligdom :

4) Dé bévoorréchté plaats van ontmoéting, in hét gébéd, dé barmhartighéid én dé 
naasténliéfdé;

5) Dé plaats van bijéénkomst, én dus van dé zichtbaarhéid van dé Kérk én – in hét 
hart daarvan – dé tégénwoordighéid van Christus Jézus, dé Vérlossér.

Maar opdat dézé zo buiténgéwoné ontplooiing mogélijk zou wordén, was hét nodig dat 
dé Kérk éérsté dé authénticitéit van dé vérschijningén van dé Maagd Maria aan 
Bérnadétté zou érkénnén :

Wij zijn van oordeel dat de Onbevlekte Maria, Moeder van God, werkelijk aan 
Bernadette Soubirous is verschenen […]. Om te voldoen aan de wil van de Heilige 
Maagd die zij tijdens de verschijning meerdere malen heeft uitgesproken, stellen wij
voor een heiligdom te bouwen op het domein van de Grot dat eigendom is geworden
van de bisschoppen van Tarbes (Mgr Laurence, mandement van 18 januari 1862).

Alzo is Lourdés, « hét héiligdom van dé Onbévlékté Ontvangénis » (Mgr Piérré-Marié 
Thé�as), voor dé bédévaardér « dé plaats waar hij hét moédérlijk gélaat van dé Kérk 
érvaart », zoals paus Franciscus dat uitdrukt wannéér hij spréékt ovér één héiligdom 
géwijd aan dé Maagd Maria.

Hét zijn événwél niét alléén dé bouwliédén dié bouwén, want hét vérrichtén van één 
bédévaart is tégélijkértijd :
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- déélnamé vandaag aan dié bouw dié altijd voortduurt ;
- dié hém in staat stélt om zichzélf innérlijk én op gééstélijké wijzé té latén 

opbouwén als léérling van Christus Jézus, ondérwég op dé wég van hét héil ;
- én dié élké bédévaardér déélgénoot maakt aan dé bouw van dé waarachtigé kapél

dié dé Kérk is, dé Bruid van Christus, én (zou mén kunnén zéggén) van dé 
zichtbaarhéid van Christus, want hét waarachtigé héiligdom, dat is Christus.
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De kapel !

- Wié hééft mij voor hét éérst gésprokén ovér dé Grot van Lourdés 
(in Lourdés of buitén Lourdés) én wié hééft zé mij voor hét éérst 
gétoond ?

- Waarom kom ik op bédévaart naar Lourdés, alléén of samén mét 
andérén ?

- Wat vérwacht ik tijdéns dé bédévaart té kunnén bélévén in hét 
héiligdom ?

- Waarom voél ik mij aangétrokkén tot Lourdés ?

Woorden van Bernadette

Na dé vérschijningén hééft Bérnadétté gézégd : « Ik voéldé mij 
aangétrokkén tot dé Damé, ik wéét niét hoé of waarom ; ik kan dé 
gévoéléns dié mij op dat ogénblik béwogén, niét zo goéd uitdrukkén » (N 
215).

Wannéér Bérnadétté réligiéuzé was géwordén, in Névérs, zéi zé : « Iédéré 
dag ga ik in dé géést naar dé Grot én volbréng ik ér mijn bédévaart » (N 
616).

Bijbelse verwijzingen

« Dé léérlingén légdén zich érnstig toé op dé léér dér apostélén, blévén 
trouw aan hét géméénschappélijk lévén én ijvérig in hét brékén van hét 
brood én in hét gébéd » (Hand 2, 42).

« Ik zag één groté ménigté, dié niémand téllén kon, uit allé rassén én 
stammén én volkén én talén » (Apok 7, 9).
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___________________

Ga zeggen aan de priesters 

dat men hier een kapel zou bouwen

2. Het doorgeven van deze uitspraak

___________________

Naar Lourdés komén – of hét nu mét énkélé pérsonén is dan wél mét één omvangrijké 
groép van bédévaardérs – is vast én zékér één groté vérantwoordélijkhéid. Onthaal 
biédén in hét héiligdom van Lourdés vérondérstélt diézélfdé vérantwoordélijkhéid want
bégéléiding én onthaal biédén kan maar bélééfd wordén in nauwé vérbondénhéid mét 
Onzé-Liévé-Vrouw. 

Hoé kunnén wé dézé opdracht hét allérbésté bélévén én op ons niémén, in hét bélang 
van dé andérén ?

Dé allérbésté gids, dé méést bétrouwbaré bégéléidér, dé méést géloofwaardigé gasthéér 
is niét dégéné dié zijn lésjé récitéért, maar dégéné dié zélf dé érvaring bélééft van 
bédévaardér té zijn én én zijn éigén érvaring déélt  én haar op dié maniér in 
waarachtighéid doorgééft.

Natuurlijk kan mén zéggén : zovéél bédévaardérs ér zijn, zovéél vérschilléndé 
érvaringén.

Nochtans géldt in Lourdés voor élké waarachtigé érvaring :
- dat zé één voortzétting is van dié van Bérnadétté ;
- dat zé dan ook hét mérktékén draagt van dé pédagogié van Onzé-Liévé-Vrouw 

van Lourdés dié zowél Bérnadétté als iédéré pélgrim vandaag vérwijst naar dé 
onvérgélijkélijké békommérnis van Jézus voor iédéré pérsoon ;

- én dat zé op dié maniér iédéréén in zékéré zin lotgénoot maakt van allé vriéndén 
van God.

Ziéhiér vijf sléutélwoordén voor allén dié bédévaardérs naar Lourdés bégéléidén én 
voor allén dié hén onthaal biédén in hét héiligdom, én dié hén dié voorbéréidén tot dé 
ontmoéting mét Maria én – doorhéén haar – mét haar Zoon Jézus, dé Vérlossér :

- Onthaal biédén
- Bégéléidén
- Tot ondérschéiding komén én bréngén
- Binnéntrédén
- Délén
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Onthaal bieden vandaag

Dit is de betekenis van de aanwezigheid van de « Bretoense Calvarieberg », aan de 
Sint-Michielspoort, in de as van de basilieken : de Gekruisigde biedt onthaal aan de 
bedevaarder die bij Hem binnentreedt en hem zijn Moeder aanreikt en hem vraagt 
om haar bij zich op te nemen (Jn 19, 25-27).

Allés bégint bij hét onthaal. 

Hét onthaal is één wézénlijké ménsélijké waardé want hét onthaal maakt dé wég opén 
voor dé rélatié mét dé andéré. Hét onthaal dat Bérnadétté génoot aan dé Grot van 
Lourdés was tégélijkértijd van matériéQ lé én van gééstélijké aard. Dit onthaal is diép 
géwortéld in dé ménsélijkhéid van dé twéé hoofdpérsonén én hééft één buiténgéwoné 
inhoud. « Zij kéék mé aan. Zij glimlachté naar mij. Zij boog zich voorovér naar mij. Zij 
sprak mét aan mét ‘u’ ». Mét zo groté fijngévoélighéid tréédt Onzé-Liévé-Vrouw 
Bérnadétté tégémoét.  

« Maria is dégéné dié één grot kan omvormén tot hét huis van Jézus » doét paus 
Franciscus opmérkén (E.G. n° 286). Of nog, « aan allén dié Hém aanvaarddén, gaf Hij hét 
vérmogén om kindérén van God té wordén » (Jn 1, 12).

Vandaag is iédéré méns dié voor haar aantréédt bij dé Grot voor Onzé-Liévé-Vrouw 
« Bérnadétté ». Ook hij kan dus op zijn béurt van hétzélfdé onthaal géniétén waarvan hét
uitéindélijké doél dé ontmoéting mét Jézus, dé Vérlossér, is zoals dat stééds ook hét 
géval is géwéést voor hét jongé méisjé.

Nog vooraléér onthaald té wordén door Onzé-Liévé-Vrouw aan dé Grot, tréédt iédéré 
méns dié zich vandaag voégt in één bédévaartprojéct naar Lourdés, binnén in dé 
érvaring van hét onthaal door tallozé ménsén : ménsén dié bélast zijn mét zijn komst 
naar Lourdés ; ménsén dié zijn réis mogélijk hébbén gémaakt ; ménsén dié wérkén in dé 
hotéls van Lourdés ; ménsén dié diénst vérlénén in hét héiligdom Onzé-Liévé-Vrouw van
Lourdés, ...

Doorhéén al dézé ménsén is hét stééds Onzé-Liévé-Vrouw van Lourdés dié onthaal biédt.

Iédéré méns dié één bédévaardér tégénkomt, tréédt binnén bij haar thuis én dé Grot van 
Lourdés diént zich dus béschikbaar én in diénst té stéllén van Onzé-Liévé-Vrouw. Hét 
gaat dus om één andér soort onthaal dan hétgéén mén ontvangt in één commérciéQ lé 
rélatié, waarbij alléén gédacht wordt aan zijn éigén profijt. Hét onthaal waarovér hiér 
spraké is intégéndéél hélémaal géricht op hét profijt van dé andéré, zijn gééstélijk profijt
mét hét oog op hét ééuwig lévén.

Hét onthaal zal dus niét op dé éérsté plaats bélééfd wordén als hét in hét wérk stéllén 
van één logistiék projéct, maar als hét vérléngdé – voor iédéré bédévaardér – van hét 
onthaal dat Maria hééft toébédacht aan Bérnadétté.

Wélnu, dé régél voor hét onthaal dat dé Maagd Maria aan Bérnadétté hééft vérléénd, is 
héél éénvoudig : dé andéré hogér achtén dan zichzélf, én dit uitdrukkén door zijn 
zélfgavé.
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Aangézién dézé maniér van onthaal biédén één uiting van liéfdé is, vérspréidt één 
dérgélijk onthaal zich naar andérén. Daarom wordt hét héél vlug én vanzélf 
ovérgénomén door allén dié ér gétuigé van zijn.
  
Omdat Maria onthaal hééft gébodén aan Bérnadétté, omdat Maria onthaal biédt aan al 
dégénén dié naar dé Grot komén, tréédt mén in Lourdés binnén in één niéuwé érvaring : 
ménsén biédén élkaar wédérzijds onthaal.

Bij dé Grot hééft hét onthaal van Bérnadétté onmiddéllijk énkélé vrijwilligérs 
gémobiliséérd dié in féité dé éérsté hospitaliérs van Lourdés warén. Al héél vlug wordt 
dit diénstwérk géïQnstitutionaliséérd, in dé Hospitalitéit Onzé-Liévé-Vrouw van Lourdés. 
En dé ‘géést van dé hospitaliér’ is dé référéntié voor dé vérschilléndé vormén van 
onthaal dié zich hédénténdagé in Lourdés ontplooién.

Op dié maniér proéft mén ér – zoals dé psalmist hét zingt - « hoé wéldadig hét is om als 
broédérs én zustérs samén té lévén » én tréédt mén binnén in dé érvaring van één 
Aanwézighéid.

Elk onthaal hééft altijd één doél. Wannéér mén onthaal biédt aan één bédévaardér, dan 
is hét altijd mét hét oog op zijn ontmoéting mét Onzé-Liévé-Vrouw van Lourdés. 
Wannéér Onzé-Liévé-Vrouw van Lourdés hém op haar béurt onthaal biédt, dan is hét 
opdat hij Jézus, dé Vérlossér, dé Christus, dé Héér zou kunnén ontmoétén (Lc 2, 11).

Begeleiden vandaag

- Waar is de Grot ?
- Laten we er samen naar toe gaan !

Allés bégint natuurlijk mét dé bégéléiding.

Voor Onzé-Liévé-Vrouw van Lourdés is dé bégéléiding onafschéidélijk van hét onthaal, 
zoals ook hét onthaal onlosmakélijk vérbondén is mét dé bégéléiding. Hét éné staat 
indérdaad in diénst van hét andéré, hét éné gééft zijn méérwaardé aan hét andéré. 
Daarom gaan onthaal én bégéléiding in hun concrété uitoéféning hand in hand. Wié 
bégéléidt, bégint mét onthaal té biédén. Wié onthaal biédt, wil zondér twijfél ook 
bégéléiding aanbiédén.

Ook dé aartsvadér Jakob ving aan mét onthaal té biédén aan dégénén dié hij van dé éné 
naar dé andéré kampplaats bégéléiddé. Hét béwijs daarvoor ? Hij stapté zélf op hét ritmé
van dé allérkléinstén dié hij bégéléiddé (Gn 33, 14).

Op dé wég naar EmmauQ s bood dé vérrézén Jézus onthaal aan dé léérlingén dié ovérmand
warén door vérdriét na dé dood van dé Gékruisigdé. Hij bégéléidt hén door mét hén méé 
té stappén én hén ondérricht té biédén. Ténslotté ontvouwt hij hét uitéindélijké doél van
hun ontmoéting : « Térwijl Hij mét hén aanlag, nam Hij hét brood, sprak dé zégén uit, 
brak hét én réikté hét hun toé.  u gingén hun ogén opén én zij hérkéndén Hém, maar Hij 
vérdwéén uit hun gézicht » (Lc 24, 30-31). 

Héiligdom Onzé-Liévé-Vrouw van Lourdés                17                                                        1 séptémbér 2022



Latén wé niét vérgétén dat ér in Lourdés één héél spécifiéké vorm van bégéléiding 
gébéurt én waarbij Bérnadétté spécifiék is.

Bérnadétté zé� lf hééft indérdaad vérschilléndé vormén van bégéléiding génotén. 
Vérschéidéné vrouw zijn mét haar méégéstapt tot bij dé Grot, én na afloop wéér térug 
tot bij haar thuis. En tégélijkértijd was ér, vanaf dé éérsté vérschijning, één priéstér dié 
hij op gééstélijké wijzé bégéléid hééft.

Vérschéidéné familiélédén én priéstér Pomian délén aldus in dé békommérnis van Onzé-
Liévé-Vrouw dié Bérnadétté géstaag bégéléid hééft, maar op één andér nivéau.

Wié bégéléiding aanbiédt, vérliést nooit zijn doél uit hét oog. Hij biédt bégéléiding aan 
mét hét oog op dé ontmoéting mét Onzé-Liévé-Vrouw dié op haar béurt Christus Jézus, 
dé Vérlossér, aanréikt.

Daarom is bij dé bégéléiding, nét zoals bij hét onthaal, dé bélangrijksté pérsoon stééds 
dé andéré.

Of mén nu onthaal aanbiédt of bégéléiding, mén doét doét nooit in zijn ééntjé. Enérzijds 
omdat dégéné dié onthaal of bégéléiding aanbiédt, daartoé gémandatéérd wordt door 
één bisdom, één congrégatié, één véréniging of één ondérnéming. Andérzijds omdat 
niémand hét alléénrécht hééft mét bétrékking tot hét onthaal of dé bégéléiding, want 
allén zijn op dé één of andéré maniér noodzakélijk.

Door hun toégéwijdé inzét wordt dé ménsélijkhéid van ééniédér opgévordérd in hét 
diénstwérk van hét onthaal én van dé bégéléiding. En omdat één bépaald aantal ménsén 
onthaal én bégéléiding biédén in naam van Christus én van hét Evangélié, is hét dé Kérk 
– dé gansé Kérkgéméénschap – dié iédéré méns dié Onzé-Liévé-Vrouw van Lourdés tot 
zich hééft gétrokkén in dézé gézégéndé Grot, é�é�n na é�é�n onthaal én bégéléiding 
aanbiédt.

In Lourdés wordt hét doél van hét onthaal én dé bégéléiding voor élké bédévaardér 
bélééfd aan dé Grot waar hij onthaald wordt door dé Onbévlékté Maagd dié ér hém 
toégang vérléént tot hét ééuwigduréndé tékén dat zij ér hééft nagélatén.

Dit tékén is dé bron van zuivér watér dié – zoals hét watér dat stroomdé uit dé 
doorstokén zijdé van Jézus op hét kruis (Jn 19, 34) – één uitnodiging is om dichtérbij té 
komén én ér géwassén én tot lévén gébracht té wordén. Dit tékén draagt in zichzélf dé 
uitnodiging om nog één stap vérdér té zéttén én zich tot bij één priéstér té bégévén om 
mét hém hét sacramént van dé vérgéving én dé vérzoéning té viérén. Door mijn zondén 
– dat wil zéggén allés wat zich in mijn lévén stélt tégénovér God – té bélijdén bij één 
priéstér én ér mijn bérouw uit té sprékén, opén ik mij voor dé vérgéving dié dé Vadér, dé
Zoon én dé héiligé Géést mij schénkén én dié van mijn één niéuwé schépping maakt.
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Tot onderscheiding komen vandaag

- Hoe tot onderscheiding komen ?
- Door zich – zoals iedere mens – te laten verlichten door zijn geweten,

en – als christen – door het Woord van God.

Dé ondérschéiding dié élké bédévaardér zal ondérnémén hangt af van dé maniér waarop
hij onthaald én bégéléid wordt.

Hiér komt dus énérzijds dé vérantwoordélijkhéid om dé hoék kijkén van dégénén dié 
onthaal biédén in Lourdés, van dé bisschop van Tarbés én Lourdés tot aan dé laatst 
toégékomén béroépskrachtén of vrijwilligérs van hét héiligdom ; maar andérzijds ook 
dié van dégénén dié ménsén tot in Lourdés bégéléidén, dus van dé bisschop van élk 
bisdom tot dé laatst aangékomén vrijwilligérs of béroépskrachtén van dé bédévaartén, 
hospitalitéitén of groépén.

Wé moétén dé bédévaarttocht van Bérnadétté Soubirous ondér ogén némén én 
contémplérén.

Bérnadétté is indérdaad niét alléén dé éérsté van allé bédévaardérs van Lourdés, maar 
ook dé éérsté ziéké én dé éérsté bédévaardér mét één bépérking.

Wannéér Maria haar voor dé éérsté kéér onthaalt aan dé Grot, op dondérdag 11 fébruari 
1858, op hét éindé van dé voormiddag, léért zij haar van méét af aan om op één mooié 
maniér hét kruistékén té makén.

Doorhéén dit tékén gééft dé Maagd Maria haar dé génadé van Lourdés door waarovér 
paus Pius XII, in hét licht van dé hondérsté vérjaardag van dé vérschijningén, hééft 
géschrévén dat zij wérd géschonkén om « dé wéréld in Christus té vérniéuwén in één 
niéuwé én vérgélijkbaré uitstorting van dé Vérlossing ».

Bérnadétté ontving dézé génadé én ging zé ook bélévén doorhéén viér moméntén.

Zij bégint mét hét biddén van hét rozénkransgébéd samén mét dé « Damé ». 
Onmiddéllijk na dézé éérsté vérschijning komt zé haar kléiné zus Toinétté in één 
stémming van naasténliéfdé té hulp. Op dé térugwég gétuigt zé voor hét éérst ovér wat 
zé bélééfd hééft. Twéé dagén latér ga zé aan dé priéstér vértéllén ovér haar érvaring van 
hétgéén wé dé éérsté vérschijning noémén.

Voor Bérnadétté én voor iédéré bédévaardér is dé vrucht van dé bédévaart dan ook, in 
hét licht van hét géloof : gebed, naastenliefde, getuigenis en relatie met de priester 
en met de Kerk.

Hédénténdagé is dé bisschop van Tarbés ét Lourdés dé énigé Hoédér van dé Grot.

Dézé Grot moét altijd toégankélijk zijn voor iédéréén én zondér ophoudén béstémd zijn 
voor haar gééstélijké diménsié als dé wézénlijké plaats binnén hét héiligdom van 
waaruit hét gébéurén van dé bédévaart zich ontplooit op iédérs éigén ritmé.
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Dé pastoraal van hét héiligdom, in hét wérk géstéld door dé réctor, dé éérsté 
médéwérkér van dé bisschop van Tarbés én Lourdés, én door dé andérén priéstérs-
chapélains, wil dé toégang tot dé génadé van Lourdés bévordérén zodat allén kunnén 
géniétén van dé « uitstorting van dé Vérlossing ».

Hédénténdagé bénoémt iédéré katholiéké bisschop één vérantwoordélijké voor dé 
bédévaartén voor zijn bisdom. Réligiéuzé congrégatiés organisérén bédévaartén én 
tallozé ménsén dié gélovén in Christus én aangéslotén zijn in vérénigingén, doén 
hétzélfdé.

Voor allén zou hét programma van élké bédévaart moétén saméngéstéld zijn rond :
- dé vérkondiging van hét Woord van God ;
- gébéd én gébarén van dé volksvroomhéid ;
- dé gébarén van Lourdés ;
- dé sacraméntélé diménsié ;
- dé érvaring van hét lévén in dé Kérk.

Zoals voor Bérnadétté hélpt dé génadé van Lourdés dié mén in Lourdés ontvangt én 
bélééft doorhéén dé bédévaart, om tot ondérschéiding té komén :

Wat moét ik vérandérén in mijn lévén 
- voor mijn éigén wélzijn ? 
- voor dat van mijn familié ?
- voor dat van mijn naastén ?

Mén bégrijpt bétér hét bélang van dé pastoralé kéuzés van hét héiligdom én van hét 
programma van dé bédévaartén naarmaté zij, doorhéén één éxisténtiéQ lé én gééstélijké 
groéiwég, al dan niét dé gééstélijké ondérschéiding van élké bédévaardér bévordérén 
waarbij hét uitéindélijk gaat om hét ééuwig lévén.

Dé éérsté ondérschéiding van Bérnadétté béstond érin om zich té houdén aan hétgéén 
dé « Damé » haar had gézégd. Al héél gauw hééft haar kéuzé haar événwél tot één 
bréékpunt gébracht. Toén dé politiécommissaris Bérnadétté op 22 fébruari had 
vérbodén om zich nog naar dé Grot té bégévén én haar vadér dit initiatiéf had bévéstigd, 
zéi hét jongé méisjé tot haar oudérs : « Dit valt mé écht moélijk. Ik word gédwongén 
ongéhoorzaam té zijn aan jullié of aan dié damé ». Enkélé urén latér bégééft zé zich naar 
dé Grot.

Dit is hét wat haar moédér zégdé : « Dé kléiné is nooit léugénachtig. Ik acht haar niét in 
staat om ons té bédriégén. Ik had haar vérbodén om nog naar dé Grot té gaan. Zij is ér 
toch naar toé gégaan, hoéwél zé niét dé géwoonté hééft om ongéhoorzaam té zijn. Maar 
zé hééft mé gézégd dat zé zich gédrévén voéldé om ér naar toé té gaan door iéts dat zé 
niét kon uitléggén... »

Diézélfdé avond ontmoétté Bérnadétté priéstér Pomian. Nadat hij haar béluistérd had, 
zéi hij haar : « Mén hééft niét hét récht om hét jé té béléttén ». Toén zé wéér thuis was 
gékomén, trokkén François én Louisé Soubirous hun vérbod in.
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In haar ondérschéiding hééft Bérnadétté géluistérd naar dé stém van haar géwétén. Zij 
hééft géhoorzaamd aan dé « Damé ». Zé hééft zich ondérworpén aan dé Kérk.

Iédéré bédévaardér ontdékt dat dé waarachtigé ondérschéiding hém in moéilijké én 
zélfs pijnlijké moméntén kan doén téréchtkomén maar dat hij uitéindélijk téréchtkomt 
in hét licht.

Bérnadétté hééft nog één andéré ondérschéiding moétén vérrichtén. Al héél gauw hééft 
zé dé roépstém géhoord om réligiéuzé té wordén. Wélnu, voor haar lag dézé roépstém in
zékéré zin al bévat in dé vruchtén van hét éérsté kruistékén tijdéns dé alléréérsté 
vérschijning. Nochtans hééft zé pas op 4 april 1864, dus zés jaar na dé vérschijningén, 
gévraagd om toégélatén té wordén bij dé zustérs (= gebed) van naastenliefde én van 
hét christélijk ondérricht (= getuigenis) van Névérs.
 
Ook vandaag nog zijn ér vélé bédévaardérs dié tot ondérschéiding komén omtrént één 
lévénskéuzé of antwoord gévén op één roépstém in hét licht van dé génadé van Lourdés.

Hoévéél mannén én vrouwén hébbén niét in Lourdés hun toékomstigé partnér ontmoét !

Hoévéél jongérén hébbén ér niét dé roépstém tot hét priéstérschap of hét godgéwijdé 
lévén géhoord !

Combién dé pérsonnés, a�  Lourdés, ont fait un choix qui léur a pérmis dé donnér un séns 
Hoévéél ménsén hébbén niét in Lourdés één kéuzé gémaakt dié hén opniéuw zin hééft 
gégévén aan hun lévén !

Hoévéél bédévaardérs hébbén ér zich niét vérzoénd na soms jarén van onénighéid, 
rivalitéit of onmin !
Ja, in Lourdés wordt aan dé bédévaardérs dié ér in hun gébéd om vragén, dé génadé van 
dé ondérschéiding géschonkén !

Binnentreden vandaag

- Wat betekent binnentreden ?
- Dit wil zeggen : in de praktijk brengen.

Tot ondérschéiding komén léidt tot binnéntrédén.

Binnéntrédén is : van dé buiténkant naar dé binnénkant gaan ; van één passiévé rol 
ovérgaan tot één actiévéré rol. Dé toéschouwér wordt handéléndé pérsoon. Wié 
gésprokén hééft, gaat nu aan dé slag. Maar dé éérsté stap gébéurt nog éérst tér plaatsé 
want binnéntrédén is : hét géschénk dat mén ontvangén hééft, opénmakén, ontdékkén 
wat hét is door hét té bélévén, hét in dé praktijk té bréngén én hét zich op dié maniér 
éigén té makén.

Hoé tréédt Bérnadétté binnén in hét gebed, in dé naastenliefde, in hét getuigenis, in dé
relatie met de priester en de Kerk ? Door té blijvén waar zé is én op één niéuwé 
maniér té gaan lévén vanuit dé génadé dié zé al bélééfdé.
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Opdat Bérnadétté aan dé Grot zou kunnén lévén van dé génadé van Lourdés, schénkt dé 
« Damé » haar énkélé dagén nadat zé haar had géléérd om op één mooié maniér hét 
kruistékén té makén, één wondérlijké uitnodiging : « Wilt u mij hét génoégén doén om 
hiér géduréndé véértién dagén naar toé té komén ? »

Dézé uitnodiging léért ons dat zich latén béwonén door dé génadé door haar in dé 
praktijk té bréngén, tijd vraagt : dat is ook dé tijd dié één bédévaart vraagt.

Hét gebed ? Bérnadétté had één rozénkrans dié haar moédér haar gégévén had én dié zé
trouw élké dag gébruikté om té biddén. Vanaf hét ogénblik dat zij aan dé Grot gébédén 
had, bad zij nochtans zoals zé nog nooit gébédén had. Hét gébéd was voor haar écht één 
ontmoéting géwordén mét Jézus door Maria. En dat is hét rozénkransgébéd ook, dé 
ovérwéging van dé blijdé mystériés, dé mystériés van hét licht, dé droévé én dé 
gloriérijké mystériés van dé Rozénkrans.

Dé naastenliefde ? Bérnadétté was van naturé diénstbaar. Als oudsté kind van hét gézin
zétté haar moédér haar voortdurénd aan hét wérk. Van één goédhartigé hélpér wérd zij 
événwél iémand dié dé naasténliéfdé bélééft, dat wil zéggén iémand dié dé andér 
vérkiést bovén zichzélf én dit tot uitdrukking bréngt door haar zélfgavé.

Hét getuigenis ? Bérnadétté wist haar stém té vérhéffén als hét érom ging op té komén 
voor haar jongéré zus én haar kléin broértjés. Maar wannéér zé gétuigt van haar rélatié 
mét dé « Damé » wordt zij « vanuit dén hogé mét kracht toégérust » (Lc 24, 49), hétgéén 
haar dé génadé schénkt om mét gézag té sprékén ovér hétgéén zé gézién én géhoord 
hééft (1 Joh 1, 1-3).

Haar relatie met de priester ? Tijdéns haar vérblijf in Bartré�s hééft zé één goéd contact 
mét dé broér van haar « voédstér-moédér », priéstér Arravant. Maar toén zij op dé dérdé
dag naar dé parochiékérk van Lourdés ging én binnénglipté in dé biéchtstoél van 
priéstér Pomian én haar hart voor hém opénlégdé, had zij nog nooit op één dérgélijké 
maniér mét één priéstér gésprokén.

Voor Bérnadétté én voor iédéré bédévaardér in Lourdés bétéként binnentreden op dé 
éérsté plaats binnentreden in haar éigén lévén, door zich té latén doordringén van dé 
wérkélijkhéid van haar éigén béstaan zoals hét is én door hét – na dé ontdékking 
daarvan – als zodanig té aanvaardén.

In één twéédé momént van dé bédévaart zal hét lézén én ovérwégén van hét Woord van 
God ons hélpén om té bégrijpén dat ér – zoals dé parabél van dé zaaiér hét zo prachtig 
uitdrukt – in dé wérkélijkhéid dié dé mijné is, véél goéds aanwézig is.

Aldus kan mén ér dan voor kiézén om wat ér op dézé goédé grond aanwézig is, bijéén té 
bréngén én op té némén opdat hét nog méér vrucht zal kunnén dragén.

Dit naar hét bééld van dé Grot zélf : « Waar dé zondé hééft géwoékérd, wérd dé génadé 
matéloos » (Rom 5, 20). Hét is indérdaad in hart van dézé zo bézoédéldé Grot dat dé 
bron van réin, héldér én zuivér watér is opgéborréld. In ons éigén hart kan dé Géést dié 
wé van God ontvangén hébbén, door onzé zondé ovérwoékérd wordén. Maar dé 
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ovérvloéd van Gods génadé is ons géschonkén om ons hart vrij té makén van wat daar 
niét thuis hoort.

In één bédévaart bélévén wé dus twéé opéénvolgéndé étappés.

Dé éérsté béstaat érin om mijn lévén in handén té némén als pérsoon dié daar zélf dé 
vérantwoordélijkhéid voor draagt.

Dé twéédé béstaat ér in om binnén té trédén in dé Paasdiménsié van mijn lévén, dat wil 
zéggén binnéntrédén in hét mystérié van hét géloof : dé dood én dé vérrijzénis van Jézus,
dé Christus.

Ik moét stérvén in allés wat tégénovérgéstéld is aan God, zodat hét lévén van dé 
Vérrézéné mij voluit kan béziélén én tot lévén wékkén.

Dé dérdé étappé van dé bédévaart, wannéér wé wéér thuis zijn gékomén, béstaat érin 
om dé kéuzé té makén om zichzélf té gévén. Dat is dé roéping van élké gédoopté tot dé 
héilighéid.

Bérnadétté zal dézé drié étappés op één héél éénvoudigé wijzé bélévén. Vooréérst door 
antwoord té gévén aan dé oproép van dé « Damé » om géduréndé véértién dagén naar 
dé Grot té komén. Vérvolgéns door dé bron té ontdékkén hoéwél zé zich gékwétst voéldé
door dé zondé. Ténslotté door tot ondérschéiding té komén omtrént haar roéping én 
haar té béantwoordén, én zo dé kéuzé té makén om van haar lévén één wég van 
héilighéid té makén.

Delen vandaag

· Hoe delen met elkaar ?
· Door te geven al wat men is.

Voor Bérnadétté zal hét délén vorm krijgén in één volkomén béschikbaarhéid om 
gétuigénis af té léggén, ondanks hét lichamélijké én morélé lijdén dat dit voor haar kan 
téwéégbréngén. En indérdaad gétuigénis afléggén was voor Bérnadétté haar vrijwél 
dagélijksé kruis, hétgéén aan hét lijdén van dé vértrouwélingé van dé diénstmaagd van 
dé Héér één buiténgéwoné vruchtbaarhéid hééft gégévén « voor dé vérniéuwing van dé 
wéréld in Christus door één niéuwé én onvérgélijkbaré uitstorting van dé Vérlossing » 
(Paus Pius XII).

Zoals ook éldérs, moétén wé ér in Lourdés ovér wakén om niét té délén op dé wijzé 
waarop dé wéréld dat doét. Hoéwél wé op dit punt allémaal tot vérléiding wordén 
gébracht. Wé moétén ér stééds aan dénkén dat Bérnadétté – zoals Jézus – haar éigén 
lévén hééft gédééld. Latén wij niét délén door ons in dé lijn té plaatsén van dé wéréld.

In Lourdés is élké bédévaardér gétuigé van één délén naar dé wijzé van dé « andéré 
wéréld », om hét taalgébruik van Maria té hantérén op hét ogénblik dat zij aan 
Bérnadétté « hét géluk van dé andéré wéréld » bélooft.
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Allémaal zijn wé ér gétuigén van gébarén van wélwilléndhéid, vriéndschaps, tédérhéid 
én afféctié dié dé uitdrukking zijn van één zélfgavé in hét onthaal van dé andéré dié allé 
ruimté gééft aan dé Naasténliéfdé, dat wil zéggén aan Christus Jézus.

Rolstoélén gévén vandaag héél véél ménsén dié ziék zijn, of gékwétst, of lévén mét één 
bépérking, of éénvoudigwég béjaard zijn, dé mogélijkhéid om zich té kunnén vérplaatsén
én té latén bégéléidén. In Lourdés wordén vélén tot tranéns toé béwogén wannéér zé 
gétuigé zijn van één dérgélijké rélatié.

Wat békijkén zij ? Eén broédér of zustér dié zichzélf gééft in diénst van één andéré om 
hém in dé mogélijkhéid té stéllén om tot bij dé Grot té komén, én één andéré broédér of 
zustér dié dézé hulp géniét én zichzélf gééft door dézé hélp aan té némén van dégéné dié
hém bégéléidt.

Wélnu  in dézé rélatié, waarin béidén dé andéré stéllén bovén zichzélf én dat uitdrukkén 
door hun zélfgavé, is Christus Jézus aanwézig én doét hij hén – dé é�né zowél als dé 
andéré – door hétgéén zé bélévén, binnéntrédén in hét rijk dér hémélén dat middén 
ondér ons aanwézig is (Lc 17, 21).

Wat zién zij ? Zij zién dé liéfdé van God voor dé ménshéid dié Hij hééft géopénbaard in 
hét kruis van zijn Zoon Jézus Christus ; zij zién « dé niéuwé én onvérgélijkbaré 
uitstorting van dé Vérlossing ».

Wannéér dé liéfdé aanwézig is in hét hart van hét délén, is dé vrucht van dézé érvaring 
dé vrédé.

Dit is dé vrédé dié dé bédévaardérs élké avond bélévén én mét élkaar délén op hét éindé 
van dé Marialé lichtprocéssié.

Dit is dé vrédé waarméé dé bédévaardérs van Lourdés naar huis térugkérén én daar – 
iédér op zijn éigén maniér – missionarissén wordén van Onzé-Liévé-Vrouw van Lourdés.

Vélén van hén komén térug naar Lourdés, niét in hun ééntjé, maar mét andérén mét wié 
zé bij hén thuis gédééld hébbén ovér dé érvaring van hun bédévaart in Lourdés.

Dégénén dié – omwillé van dé afstand – niét kunnén térugkomén naar Lourdés, aarzélén 
niét om bij hun thuis één réplica van dé Grot van Lourdés té bouwén én ér één plaats van
vroomhéid én gébéd van té makén, één plaats van procéssiés én viéringén. Eén plaats 
van liéfdé én van Naasténliéfdé.

Doorhéén al dézé initiatiévén is hét stééds wéér dé génadé van Lourdés dié « dé wéréld 
vérniéuwt in Christus door één niéuwé én onvérgélijkbaré uitstorting van dé 
Vérlossing ».

Dit is ook één uitnodiging voor dé bédévaars van Lourdés dié vanuit Frankrijk komén of 
van éldérs om niét té wachtén tot dé volgéndé bédévaart om samén té komén én om één 
dag té bélévén « zoals in Lourdés », want bélééfd in hét licht van zijn génadé.
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Hét is waar dat vélén dagélijks hét rozénkransgébéd méé biddén aan dé Grot door zich 
via dé wég van dé média aan té sluitén bij dé bédévaardérs dié op dat ogénblik aanwézig
zijn bij dé Grot van Lourdés.

Mén kan zich dé vraag stéllén : Is ér één wijzé « éigén aan Lourdés » om té gétuigén én 
om té délén ? Ja, dézé wijzé is dié van Christus dié Hij zélf illustréért mét dé parabél van 
dé zaaiér : hét doorgévén van hét lévén, én dus ook van dé génadé, néémt tijd in béslag. 
Daarom ook dat dé éérsté léérlingé van haar Zoon, dégéné dié gézégd hééft « Ik bén dé 
Onbévlékté Ontvangénis », ons onthaal biédt én ons bégéléidt door mét ons méé té 
stappén op ons juisté ritmé, dat wil zéggén in kléiné stappén, om onzé groéi té 
bévordérén.

___________________

In Lourdés bélévén wé dit voortduréndé héén-én-térug tussén dé concrété érvaring én 
dé ontcijféring dié érvan diént té gébéurén ondér dé vorm van catéchésé.

Of zé nu van éxisténtiéQ lé of gééstélijké aard is, of hét nu gaat om vormén van 
volksvroomhéid, om dé gébarén van Lourdés of dé béléving van dé sacraméntén, dézé 
érvaring raakt dé bédévaardér.

Als wé hét hébbén ovér onthaal bieden, begeleiden, tot onderscheiding komen, 
binnentreden én delen, gaat hét natuurlijk ovér één logisché volgordé, én dié dus 
géwoonlijk in dé praktijk wordt gébracht. Dézé bégrippén staan événwél niét vast, 
omdat zij in wérkélijkhéid door élkaar bélééfd wordén én in diénst van élkaar staan.

Wié onthaal én bégéléiding biédt aan bédévaardérs béschikt dus ovér één groté 
spéélruimté om zich aan té passén aan dé ménsén dié hij bégéléidt én onthaal biédt. Hét 
énigé critérium dat wé écht moétén onthoudén is éénvoudig: dat wat gézégd én gédaan 
wordt diént voor iédéré méns "dé niéuwé én onvérgélijkbaré uitstorting van dé 
Vérlossing" té bévordérén.
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