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Feest van de Allerheiligste Naam Jezus
Epistel: Handelingen van de apostelen: 4, 8-12
Evangelie: Lucas: 2, 21
Dit feest werd in 1721 door paus Innocentius XIII voor de gehele Kerk
voorgeschreven. De instelling was als een bekrachtiging van de diepe
eerbied die steeds in de Kerk en in het menselijk hart leeft voor de naam
Jezus.
Alleszeggend is de Naam. Die naam is niet door mensen bedacht, maar
uitdrukkelijk uit de hemel gegeven, zowel aan Maria (Luc. 1, 31) als aan
Jozef (Mt. 1, 21). Twee getuigen, zodat daarmee de waarheid van deze
Naam vaststaat.
“In de naam van Jezus buige zich iedere knie in de hemel, op aarde en
onder de aarde; en iedere tong belijde dat Jezus Christus de Heer in de

heerlijkheid is van God de Vader. Ps 8,2 Heer onze Heer, hoe
wonderbaar is uw naam over geheel de aarde…” - Introïtus van de Mis
Eén van de bekendste verwijzingen naar Jezus' heilige Naam is het IHSmonogram. De oorspronkelijke betekenis ervan gaat terug op het Grieks
en vormt de afkorting van de naam Jezus (Grieks: Ièsous) Deze
afkorting dateert van in de eerste eeuwen van het christendom, toen het
Grieks nog de voertaal was. Wanneer in de loop der tijden het Grieks
werd verdrongen door het Latijn, herkende men er geen Griekse letters
meer in, maar een Latijnse afkorting ‘In Hoc Signo’- ‘ In Dit Teken’,
bedoeld wordt het kruisteken.
Deze afkorting verwijst naar een legende uit het leven van keizer
Constantijn († 337; feest 21 mei). Diens moeder, keizerin Helena († ca 328;
feest 18 augustus), was christin en had al herhaaldelijk geprobeerd haar
zoon te bekeren. Aan de vooravond van een belangrijke slag was de
keizer onrustig ingeslapen. In een droom verscheen hem een engel aan
de hemel die een kruis droeg. Daarbij verschenen de letters I.H.S.
Constantijn verstond ze als 'In Hoc Signo', waarbij hij in gedachten
aanvulde "vinces" = in dit teken zul je overwinnen. Hij beloofde de
godsdienst van het kruisteken, waar zijn moeder zo aan gehecht was, aan
te nemen indien hij de volgende morgen de
overwinning zou behalen. En zo geschiedde, aldus de legende. Later
kwamen nog 'Iesus Hominum Salvator' = Jezus Mensen-Redder- en
'Iesus Hortator Sanctorum' = Jezus aanmaner der heiligen of 'In Hoc
Salus' = hierin is het heil gelegen.
Toen in de late Middeleeuwen de devotie tot de mens Jezus een grote
vlucht nam bv. onder invloed van Bernardus van Clairvaux († 1153; feest
20 augustus), Franciscus van Assisi († 1226; feest 4 oktober), Birgitta van
Zweden († 1373; feest 23 juli) en Vincentius Ferrer († 1419; feest 5 april),
gebruikte men het monogram graag als herkenningsteken.
Als Sint Bernardinus van Siena († 1444; feest 20 mei), voor het
verzamelde volk preekte, droeg hij altijd een schild bij zich met de
afkorting 'Y.H.S.' erop. Ook zijn tijdgenoot Sint Johannes van
Capestrano († 1456; feest 23 oktober) dient hier te worden vermeld.
En tenslotte Sint Ignatius van Loyola († 1556; feest 31 juli). Hij staat aan
het begin van de jezuïetenorde, of zoals hij haar zelf noemde
'Compagnie van Jezus'. Hij wenste uitdrukkelijk, dat de Orde naar Jezus

zou worden vernoemd. Enkele jaren voor de stichting van de orde had
Ignatius immers in een visioen, dat hem overkomen was bij het plaatsje
La Storta, gezien, dat God de Vader hem bij zijn Zoon plaatste met de
woorden: "Ik wil dat je Hem dient." En tot de Zoon had de Vader
gezegd: "Ik wil dat je hem aanneemt." Naar Ignatius' vaste overtuiging
delen al zijn medebroeders in die genade.
Door de jezuïetenorde zal de verbreiding van het IHS-monogram een
grote vlucht nemen. Zij maakt er gretig gebruik van om haar ideaal en
daarmee ook zichzelf aan te duiden.
Bron: A. van den Akker s.j.
Verering
Het spreekt vanzelf dat reeds Jezus' eerste leerlingen met eerbied
verwijzen naar zijn heilige naam. Toen de Joodse overheden Petrus ter
verantwoording riepen, omdat hij tegen hun uitdrukkelijk verbod in toch
het evangelie verkondigde en zelfs genezingen verrichtte,
antwoordde Petrus met klem, dat die wonderen alleen mogelijk waren
door de Naam van Jezus. Handelingen 4,1-10.
Beroemd is de prachtige hymne van Paulus op Jezus' Naam:
'Hij die bestond in goddelijke majesteit,
heeft zich niet willen vastklampen
aan de gelijkheid met God.
Hij heeft zichzelf ontledigd
door het bestaan van een dienstknecht op zich te nemen
en aan de mensen gelijk te worden.
En als mens verschenen,
heeft Hij zich vernederd
door gehoorzaam te worden tot de dood,
tot de dood op het kruis.
Daarom heeft God Hem zeer verhoogd
en Hem de Naam gegeven
die is boven alle namen,
opdat in de Naam van Jezus
zich iedere knie zou buigen
van hemelingen, aardbewoners en hellegeesten,
en alle tong belijden
tot eer van God de Vader:
Jezus Christus is de Heer' - Filippenzen 2, 6-11

Uit: Groot Gebedenboek;Romeins Missaal (zowel van vóór als van ná de
liturgiehervormingen van Vaticanum II uit 1969]

Het Kindje Jezus
Wat zegt de H. Schrift over de menswording van het Eeuwig Woord?
Het evangelie van de h. Lucas verhaalt ons:: “Maria bracht een Zoon ter
wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer
in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.” (Luc 2,
7)

Het Eeuwig Woord is als een klein kind, niet als een volwassene op de
wereld gekomen. Hoe gedragen wij ons tegenover een klein kind?:
Men mag het Kind niet verwaarlozen, niet zomaar even langskomen en
weggaan. Men moet meerdere keren per dag toezien of alles met het
Kindje in orde is. En als een goede Moeder of vader de blik steeds
gericht houden op het kind en al zijn bewegingen gadeslaan.
Als men van het Kindje houdt, dan laat men het niet in de steek. Iemand
die maar één keer per jaar een kerk binnengaat, nl met Kerstmis, kan
men vergelijken met een moeder of vader die zijn of haar kind
verwaarloost.
Wikkel het Kindje in doeken die je rein houdt, niet één keer per jaar,
niet één keer per dag, maar meerdere keren per dag: denk aan Jezus die
uw verlosser is.
Wanneer het Kindje schreit moet je het kind ook horen schreien.
Daarom, loop niet te ver weg. Het is niet voldoende, niet voor u noch
voor het Kind, dat men het Kind alleen maar in de handen houdt en
omhelst in tijden van vreugde; ook in tijden van pijn en verdriet moet
men het kind in de armen wiegen. Want als men gaat lopen bij
moeilijkheden, dan ontkent men het Kind Jezus. Blijf er dus dicht bij en
volhard daarin.
Een ander detail in de bijbel zegt ons dat er geen plaats was in de
herberg. Misschien gebeurde dat 2000 jaar geleden niet met opzet ; de
mensen wisten niet dat Maria de Zoon van God onder haar hart droeg.
Wij weten het. Toch laten mensen Jezus niet altijd binnen in hun huis, in
hun hart; ze aanvaarden Christus niet in hun leven; ze wijzen het Heil af.
Ook nu is er in vele harten geen plaats voor het Kindje Jezus.
En…Maria legde het Kind in een kribbe. Maria heeft het Kind niet de
hele tijd in haar armen gedragen; ze heeft haar Kindje af en toe in de
kribbe gelegd. Wat wil dat zeggen? Maria bood haar kind aan opdat

allen Het zouden zien, op de knieën vallen en Het aanbidden. Maria
schenkt ons Jezus. Zij houdt Hem niet vast als een persoonlijk geschenk
van de Hemel. Zij schenkt Hem aan ieder die Hem bemint en aanbidt.
Als je het moeilijk krijgt, denk dan aan het Kindje Jezus en omhels Het.
Uit de homilie van de pater met Kerstmis in onze Foyer.

Zondag onder het octaaf van Kerstmis: de heilige Stefanus
Kerstmis staat in een schril contrast met het feest van deze eerste
martelaar, de heilige Stefanus die op Tweede Kerstdag gevierd wordt.
Enerzijds kijken we naar de kribbe om het Kindje Jezus te zien en ons te
verheugen over de menswording van het Eeuwig Woord; anderzijds
wordt ons door de steniging van Stefanus het martelaarschap onder ogen
gebracht.
Beide geheimen passen echter in elkaar omdat de menswording alleen
door het lijden kan voleindigd worden. Daarom wijst de kribbe ook naar
het kruis en daarmee ook naar het lijden van de martelaren.
De traditie van het martelaarschap leert ons dat martelaren hun bloed
met het Bloed van Christus op een geestelijke wijze verenigen: zij
nemen deel aan het lijden van Christus.
Het lijden is het onderwerp van het evangelie van deze dag “Zie, deze is
bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat
wordt tegengesproken, en ook uw eigen ziel zal door een zwaard
doorboord worden, opdat de gezindheid van de harten van velen
openbaar worde.” - Luc 2, 34-35.
Wie Christus ontmoet moet beslissen of hij Christus aanvaardt en in
Hem gelooft of Hem afwijst. Het teken dat Christus heeft gegeven is het
kruis. Mensen die Christus afwijzen zullen ook het kruis afwijzen. Zij
willen het lijden niet aanvaarden en doen hun uiterste best om het lijden
en de dood te vermijden.
Nu heeft het geloof in de geneeskunde het geloof in God al verdrongen.
De nieuwe Messias heet geneesmiddel, vaccin. In de media klinkt het
bijna of wij deze dagen niet meer de geboorte van Christus vieren, maar
de aankomst van het vaccin.
Er klopt iets niet, dat voelen wij als gedoopte christenen duidelijk. Er is
een soort godsdienst aan het ontstaan die nu vaste voet dreigt te krijgen.
Het echte geloof is zo goed als verdwenen, terwijl zich een wereld vol
leugens aanbiedt.

In de openbaring van Simeon lezen we dat het hart van Maria doorboord
werd. Maria heeft mee geleden; Zij heeft zich met haar innerlijke pijn bij
het lijden van haar Zoon aangesloten. Ook zij is een bloedgetuige
geworden.
En wij….Vergeten we niet dat ook in ons leven de kribbe leidt naar het
kruis, en het kruis naar onze verlossing in eeuwigheid bij God.
Uit de homilie van de pater op Tweede Kerstdag in onze Foyer.

Uit recente publicaties
“De mens neigt zich meer en meer te verwijderen van God, zijn
Schepper en Vader. Op dit ogenblik van onze geschiedenis, zoals paus
Benedictus XVI schreef, is het echte probleem dat God
verdwijnt aan de horizon. En terwijl het licht van Hem uitgaat, mist de
mensheid haar orientatie en de vernietigende effecten vermenigvuldign
zich. De aanslagen, om gezondheidsredenen ‘duidelijk en ernstig
onwettig’ op de vrijheid van godsdienst die aan de kaak gesteld werden
door de Raad van State én het wetsontwerp om de republikeinse
principes te versterken en om het islamitische separatisme te bestrijden,
zouden er wel eens kunnen toe bijdragen om de religieuze vrijheid te
beperken.
Op 15 augustus 2004 zegde paus Johannes Paulus in Lourdes: “Weest
vrije vrouwen en mannen. Maar herinner u wel dat de menselijke
vrijheid getekend is door de zonde. De mensen hebben nood aan
bevrijding. Christus is onze Verlosser, Hij die “ons heeft bevrijd opdat
wij vrij zouden zijn.” (Gal. 5, 1)
Mgr Aillet, december 2020 , bisschop van Bayonnean

In het Licht van de Boodschap van Fatima
We weten dat de Goddelijke Openbaring eindigde met de dood van de
laatste apostel en dat daar niets meer aan toegevoegd kan worden. De
boodschap van Fatima behoort niet tot het patrimonium van de
geopenbaarde geloofsleer. Het is ook waar dat bij private openbaringen
sommige ervan de geestelijke volmaaktheid van de individuele ziel
beogen, terwijl andere een soort sociaal bereik hebben omdat ze bedoeld
zijn voor de hele mensheid.
Zo kregen de herdertjes te Fatima in 1917 een private openbaring die
niet enkel voor hen, maar voor de hele wereld bedoeld was.

Tijdens de honderd voorbije jaren hebben zeven pausen, van paus Pius
XII tot paus Franciscus de boodschappen erkend en Onze Lieve Vrouw
van Fatima geëerd, ook al heeft niemand van hen aan Haar vraag
volledig gevolg gegeven.
In het jaar 2000 heeft de Kerk het derde geheim onthuld: een onvervulde
voorspelling die tragisch is.
De eerste tragedie was dat Onze Lieve Vrouw aan de herdertjes de hel
toonde. De tweede tragedie zit in Haar woorden waar Zij zegde: “God
zal de wereld straffen voor haar misdaden door oorlog, hongersnoden
vervolgingen van de Kerk en van de Heilige Vader” En als de wereld
zich niet bekeert …“ zal Rusland zijn dwalingen over de wereld
verspreiden die oorlogen en vervolgingen van de
Kerk veroorzaken. De goeden zullen gemarteld worden, de heilige Vader
zal veel te lijden hebben, vele naties zullen verdwijnen”.
Het derde deel van de tragedie toont de paus en met hem : “ de
bisschoppen, priesters en religieuze mannen en vrouwen zullen een
steile berg beklimmen waarop de top een zwaar groot kruis van ruw
gekapte stammen van een kurkboom met schors staat, alvorens de top te
bereiken, trekt de heilige Vader door een grote stad in puin en veel pijn
en verdriet heeft. Knielend aan de voet van het grote kruis wordt hij door
een groep soldaten gedood met kogels en pijlen. En op dezelfde wijze
sterven de bisschoppen, priesters en religieuzen. Onder de twee armen
van het kruis stonden twee engelen die in een schaal het bloed van de
martelaren opvingen en hiermee de zielen besprenkelden die hun weg
naar God opgingen.”
Een korte zin van Onze Lieve Vrouw verlicht heel dit tragisch scenario
met grote hoop: “Maar op het einde zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen.
De Heilige Vader zal Rusland toewijden aan mij en Rusland zal zich
bekeren en de wereld zal zich verheugen in een tijd van vrede.”
De triomf van het Onbevlekt Hart van Maria is onvoorwaardelijk; de
kastijding die eraan voorafgaat is echter voorwaardelijk. De kastijding
zal enkel plaats hebben wanneer de mensen zich niet bekeren. Wij
kunnen dus niet met zekerheid spreken over de kastijding. Maar de
groeiende geloofsafval van de laatste jaren duidt op een bijna
onomkeerbaar historisch proces dat zal leiden naar een grote
wereldwijde kastijding en daarna… naar de triomf van het Onbevlekt
Hart van Maria.

…………..
Om Haar triomf te versnellen doen we een oproep aan alle mensen van
goede wil in het jaar 2021: we vieren de 450ste verjaardag van de Slag
om Lepanto !!! En ook het jaar toegewijd aan Sint Jozef, beschermer
van de Kerk !
Uit: The Message of Fatima – Roberto de Matteo 1 januari 2021

Opsteller en verantwoordelijke Chris Claeys – Huize Marthe Robin

Een zalig, gezond en gezegend jaar 2021
waarin God niet langer verdrukt wordt
om schijn redenen en
christenen niet langer beroofd worden van de
H. Mis en de Heilige Sacramenten.
“Jezus, Zoon van God, ontferm U over ons”.
Jezus-gebed

Wij roepen zonder beven de vijand in ’t gelaat
Wij willen God in gans ons leven !
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