
FOYER MARTHE ROBIN -  Brasschaat 
wekelijks foyerblaadje nr  19  2022 

Zondag 8 mei 
Derde Zondag na Pasen 

 
Epistel : Petrus I: 2, 11 - 19 
Evangelie : Johannes 16, 16 – 22 
Het leven van de christen, dat door het doopsel is ingeënt op de stam die 
Christus is, moet het offer van Christus aanvaarden. Dat zal dikwijls 
zwaar zijn (offergebed ), maar deze beproevingen zullen ons brengen tot 
de eeuwige vreugde ( evangelie ).                Uit: Dagmissaal 
 
Wat is geloven? 
Geloven steunt niet op zien, maar op het luisteren naar Gods woord.  
Geloof is geen experimentele waarneming van een feit, is ook geen 
logische conclusie van een redenering. 
Geloof gaat principieel de menselijke methoden van kennis te boven en 
berust geheel op God, op Zijn openbaring, op Zijn Woord. Juist daardoor 
is het geloof in God een verheerlijking van God. 
Hiermee richt het evangelie zich naar de andere mensen, die Jezus niet 
gezien hebben, naar de komende generaties die tot geloof komen op 
grond van het woord, niet van het zien. 
Jezus gaat in zichtbare gedaante heen, maar Zijn woord blijft en op Zijn 
woord is het geloof gebouwd. 
De zaligspreking “Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben’ is niet 
zozeer het besluit van het evangelie, als wel een uitzicht op de toekomst, 
een vermaning voor de mensen die de blijde boodschap brengen en een 
lofprijzing voor hen die dit woord in geloof aanvaarden.                                        
Uit Foyerblaadje  15 april 2007 
  
Beleef het nu-moment 
Vele mensen piekeren over hun voorbije leven en gaan gebukt onder 
angst voor de toekomst. Ze zijn niet in staat ‘nu’ te leven. Nochtans is het 
‘vandaag’ dat ge kunt beslissen iets goed te doen voor uzelf en uw 
ziel.Vandaag kunt ge krachtig bidden, geloven en uw dag en uw leven 
aanbieden aan God.Vandaag kunt ge het werk aanvatten dat ge al een tijd 
hebt uitgesteld of een verplichting nakomen, die al even op u wacht en 
waarvoor ge angst hebt ze tot een goed einde te brengen. 



Vandaag kunt ge in uw hart kijken en de diepste hunker ontdekken die 
erin leeft voor God. Vandaag kunt ge uw dag en de tijd waarin ge leeft 
verrijken. We leven maar eenmaal op deze aarde en het is als op een 
teaterpodium: opkomen, rol vervullen, weggaan. 
Deze dag, vandaag, wordt u maar éénmaal gegeven. Deze dag, vandaag, 
komt nooit meer terug.Wat ge vandaag mist kunt ge dus niet inhalen. Het 
is vandaag dat ge moet beslissen over uw eeuwigheid,  
niet na uw dood. Hebt ge vandaag voor God gekozen, voor waarheid, 
rechtvaardigheid en goedheid, dan zal dit u een hele eeuwigheid 
verheugen. 
Tijd is een geschenk in hetwelke ge kunt groeien tot de volle ontplooiing 
die God met u heeft voorgehad, toen Hij u schiep. 
In deze meimaand, de maand van Maria, kunnen we Haar vereren en 
Haar moederlijke hulp inroepen over ons doen en laten van vandaag. 
“Heilige Maria, Moeder van God, bid voor en met ons,  nu…” 

Naar Pater Ljubo Kurtovicofm.  Medjugorje april 2007  
 
Beleef het nu-moment: nu met U, mijn God !  
Moesten we ertoe komen om de hele dag  elk ‘nu-moment met U, mijn 
God’ te koppelen aan het volgende ‘nu-moment met God’, tot één grote 
urenlange aaneenschakeling van het ‘nu-met God-moment’, van bij het 
ontwaken tot het slapengaan, dan zouden we zielsgelukkig zijn. We 
zouden niet gebukt gaan onder moeheid, dorheid, pijn, tegenwerking, 
ziekte, eenzaamheid…omdat we het niet alleen moeten dragen maar 
samen met God én in Hem geborgen zijn. Dan zou het in onze zielen hier 
op aarde al een hemel zijn. Het is de moeite om het te proberen, ons erin 
te oefenen. Zoek middeltjes om je eraan te herinneren; hangt het overal 
in huis ‘Nu mijn God met U’. Zo kan het leven één jubellied worden 
voor God. Wat was de H. Teresia van Liseux geniaal om dit met haar 
‘kleine weg’ voor ons te bedenken ! 
 
Fatima 13 mei 1917 
Wat aan de verschijningen van Onze Lieve vrouw voorafging 
In de periode tussen april en oktober 1916 kregen de drie herdertjes, 
Lucia, Francisco en Jacinta driemaal een verschijning van de Engel met 
de volgende boodschappen:“ Vreest niet. Ik ben de Engel van vrede. Bidt 
met mij”. “Mijn God, ik geloof, aanbid, hoop en bemin U. Ik vraag U 
vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en niet 
beminnen.” 



“Bidt aldus. De Harten van Jezus en Maria luisteren naar de stem van 
uw gebeden”. 
“ Wat doet gij? Bidt ! Bidt veel. De Harten van Jezus en Maria hebben 
met u plannen van barmhartigheid. Draagt voortdurend aan de 
Allerhoogste gebeden en offers op.” 
“Van alles wat ge kunt moet ge een offer maken van eerherstel voor de 
zonden door dewelke Hij beledigd wordt en van smeking voor de 
bekering van de zondaars. Smeek op die wijze over ons vaderland de 
vrede af. Ik ben zijn engelbewaarder: de Engel van Portugal. Vooral, 
neemt aan en verdraagt met onderwerping het lijden dat de Heer u zal 
overzenden”. 
“Allerheiligste Drieëenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid U 
diep en offer u op het Allerheiligste Lichaam, Bloed, de Ziel en de 
Godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle heiligdommen  van de 
aarde, tot eerherstel voor de versmadingen, heiligschennissen en 
onverschilligheid waardoor Hij beledigd wordt. En om de oneindige 
verdiensten van Zijn Allerheiligst Hart en van het Onbevlekt Hart van 
Maria vraag ik U de bekering van de arme zondaars.” 
“Neemt en drinkt het Lichaam en het Bloed van Jezus Christus, vreselijk 
beledigd door de ondankbare mensen. Biedt eerherstel voor hun 
misdaden en troost uw God.” 
De engel knielde neer op de grond en herhaalde driemaal met de 
herdertjes hetzelfde gebed “Allerheiligste Drieëenheid…”. Dan 
verdween hij. 
De kinderen getuigen: “Aangegrepen door de macht van het 
bovennatuurlijke dat ons overal omgaf, volgden wij de Engel in alles na. 
Dat wil zeggen: wij wierpen ons ter aarde zoals hij en herhaalden de 
gebeden. Enkele dagen later vroeg Francisco aan Lucia: “De Engel gaf u 
de H. Communie, maar wat gaf Hij aan mij en aan Jacinta?” Jacinta kon 
niet wachten tot haar nichtje antwoordde en jubelend kwam zij er tussen: 
“ Hetzelfde, de H. Communie ! Hebt ge niet gezien dat het ’t Bloed was 
dat uit de Hostie vloeide?” Nu begreep Francisco : “Ik voelde dat God in 
mij was, maar ik wist niet hoe.” 
Dan knielde hij neer met zijn zusje en nichtje en lang, heel lang 
herhaalden zij het schone gebed dat de Engel had gebeden: 
“Allerheiligste Drieëenheid….” 
De Engel had hen binnengeleid in een nieuwe wereld. Hoe anders was nu 
hun gedachte over God. Hoeveel groter hun afschuw voor de zonde! 



Vroeger droomden zij van hun spel en werk, nu van bidden en offeren. 
…uren aan een stuk. 
 
Woorden van de H. Maagd Maria aan de herdertjes tijdens Haar 
eerste verschijning op 13 mei 1917 
“Vreest niet. Ik doe u helemaal geen kwaad.” Lucia waagde het iets te 
vragen:-Van waar bent U?“Ik ben van de hemel.”-En wat komt U hier 
doen? “Ik kom u vragen zes maanden achter elkaar de 13de van de 
maand hier naartoe te komen op hetzelfde uur. In oktober zal Ik u zeggen 
wie Ik ben en wat Ik verlang.” 
-U komt uit de hemel. En zal ik naar de hemel gaan?”“Ja!” - En Jacinta? 
“Ook.” En Francisco? “Hij ook, maar eerst moet hij nog veel 
rozenhoedjes bidden”. 
Dan richtte Onze Lieve Vrouw zich plechtig tot de herdertjes: 
“Wilt gij u aan God aanbieden om offers op te dragen en graag de 
beproevingen te aanvaarden die Hij u wil overzenden tot eerherstel voor 
de zonden waardoor de Goddelijke Majesteit beledigd wordt, om de 
bekering van de zondaars te verkrijgen en tot eerherstel voor de 
godslasteringen en voor alle beledigingen aangedaan aan het Onbevlekt 
Hart van Maria?”-“Gij zult veel te lijden hebben, maar de genade van 
God zal u kracht geven.”  
Bij deze woorden opende O. L. Vrouw de eerste keer haar handen. Zij 
deelde hen een licht mee dat doordrong tot op de bodem van hun ziel.  
De herdertjes vielen op de knieën en herhaalden:  
“O Allerheiligste Drieëenheid, ik bemin U. Ik bemin U mijn God in het 
H. Sacrament.” 
Een weinig later spoorde de Verschijning de kinderen aan elke dag 
godvruchtig het rozenhoedje te bidden voor de vrede. Vervolgens steeg 
Zij omhoog, zonder dat Haar voeten bewogen, tot Zij verdween in het 
licht van de zon.    Uit: Onze Lieve Vrouw van Fatima - H. Jongen  1944 
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