
 

 

Vader Triest voor elke dag 

 

 



Een woord voor iedere dag 
 

Iedere dag worden we uitgenodigd om Gods woord te beluisteren. En iedere dag ook is het aan ons om 

dit woord te realiseren in ons leven. Zo wordt dit woord vlees en bloed, levend en leven-gevend, 

inspiratievol en inspirerend. Mensen helpen mekaar om dit Woord te beleven. Ze lezen het voor, ze 

spreken het uit, ze bevestigen en ze moedigen aan. 

Ook de realiteit van iedere dag houdt een uitnodiging in om dit woord te concretiseren, de dode letter 

weer levend te maken, dit Woord van 2000 jaar geleden weer levend te actualiseren. 

 

Er zijn ook figuren uit onze geschiedenis die dit alles op een buitengewone wijze hebben beleefd. Ze 

kunnen wegwijzers zijn voor vandaag, niet om hetzelfde te doen zoals zij het deden, maar om hun 

voorbeeld van creatieve trouw na te volgen. 

 

Want dit waren zijn ten volle uit: trouw in het navolgen van het Woord van de Heer en creatief in de 

vertaling ervan in hun tijd en hun situatie. 

 

Een figuur die zeker aan deze eigenschap van wegwijzer voldoet is Vader Triest, stichter en 

inspiratievol begeleider van velen in zijn tijd. Maar ook vandaag is zijn voorbeeld een wegwijzer naar 

die authentieke boodschap van de heer Jezus, hoe Hij vanuit de liefde van en voor de Vader heel 

liefdevol werd voor medemensen zonder uitzondering. En heel speciaal voor zieken, armen en 

gekwetsten. 

 

Dit heeft Vader Triest aangegrepen en met Gods genade heeft hij een unieke vertaling gemaakt van dit 

Evangelie, dit Woord, in navolging van de Heer Jezus zelf. 

Vader Triest heeft dit ten volle beleefd en hij heeft dit ook uitgesproken, bevestigend en 

aanmoedigend. 

 

In zijn preken, brieven en geschriften klonk steeds opnieuw de uitnodiging om het Evangelie ernstig te 

nemen, om de Heer Jezus in zijn minzaamheid na te volgen, om zich te laten raken door het schreien 

en het lijden van de mensen. Dit was zijn charisma, deze levensgevende inbreng van de Heilige Geest 

die aanwakkert wat reeds sluimerend in de mens aanwezig is. 

Ons luisteren naar het Woord van God kan versterkt worden, gericht en begeleid worden door een 

woord van Vader Triest. Daarom kozen we voor iedere dag van het jaar een korte tekst uit zijn 

geschriften. Soms is het woord verbonden met de sterke tijd van het liturgisch jaar, soms is het 

gewoon een uitnodiging om dit woord te toetsen aan ons leven, aan onze realiteit, ons op weg gaan 

met het woord in ons leven. 

 

Het woord van Vader Triest kan persoonlijk gelezen worden, het kan voorgelezen worden en het kan 

hopelijk bemediteerd worden. Moge dit woord de rijke persoonlijkheid van Vader Triest nog beter 

doen oplichten en moge het als een dankgebed klinken tot de Heilige Geest die zijn rijke gaven niet 

gespaard heeft. We blijven vandaag door zijn genade de dragers en uitdragers van dit charisma. 

 

Broeder René Stockman, f.c. 

Generale Overste 

Broeders van Liefde 

 

28 augustus 2001, 

Bij de opening van het  

Proces van zaligverklaring 

Van de dienaar Gods 

Petrus Jozef Triest 



Menswording – Mens-zijn 
 

1 januari 

 

Ik geef je als nieuwjaarsgeschenk deze vijf woorden: voorbeeld, waakzaamheid, liefde, 

standvastigheid, voorzichtigheid. 

Het is immers in de vereniging van die deugden en hoedanigheden dat een goed bestuur van 

een gemeenschap bestaat. (Brief, 1825) 

 

2 januari 

 

Als je bemind wordt door God, tracht dan aan zijn liefde te beantwoorden en tracht Hem in 

waarheid te beminnen. 

Al hetgeen God niet is, is niets. (Niet-gedateerd sermoen) 

 

3 januari 
 

Neem dit jaar het vaste besluit geen ogenblik gebedstijd te verliezen. In die tijd moet je 

enerzijds je armoede in de deugd onderzoeken en anderzijds de oneindige rijkdom van 

deugden en volmaaktheden in de Heilige Harten van Jezus en Maria. Bid en mediteer, want 

gedenk dat een religieuze zonder de geest van gebed is als een soldaat zonder wapens, een 

vogel zonder vleugels, een stad zonder verdediging, een lichaam zonder geest of ziel. (Brief, 

1830) 

 

4 januari 

 

O gelukkige dag waarop ik voor het eerst in het openbaar mijn stem tot mijn lieve 

parochianen mag richten. Dikwijls was ik ontroerd en zag in mijn geest de verlangens van de 

kinderen, de verzuchtingen van de ouders, de tranen van de bedroefden en de armen, het 

smachtend jammeren van de zieken en ik was niet in de mogelijkheid hen te troosten en te 

helpen zoals mijn hart dit had gewenst. (Eerste openbaar sermoen in Ronse, 1803) 

 

5 januari 

 

Wat blijft ons nu te doen? 

God hier op aarde zoeken, beminnen en dienen met heel ons hart. Want als we God niet meer 

erkennen, hebben we nog maar alleen aandacht voor onszelf. (Sermoen te Ronse, 1803) 

 

6 januari 

 

Ik vraag je om je hart te verenigen met het mijne om elkaar echt te beminnen.  

Laten wij allen één van hart en één van ziel zijn. Ik zeg jullie met de H. Johannes: 

“Kindertjes, bemin elkaar met oprechtheid en rechtzinnigheid” (Joh. 13,34). (Sermoen te 

Ronse, 1803) 

  

7 januari 

 

Jezus Christus, wiens liefde zonder grenzen is, beveelt ons zijn liefde voor de mensen na te 

volgen. Hij roept ons op elkaar te beminnen uit liefde tot Hem, elkaars lasten te dragen, elkaar 



te vergeven zoals wij wensen dat God ons vergeeft en in vrede te leven met alle mensen voor 

zover dat in ons vermogen ligt.  

De vrede, de eendracht, de eensgezindheid, de liefde zullen het deel zijn van de gelukzaligen. 

Laten wij dan trachten hier op aarde te leven zoals wij in de hemel voor eeuwig zullen leven. 

(Sermoen te Ronse, 1803) 

 

8 januari 

 

Ach mijn God, geef mij de bekwaamheid en de sterkte om alle harten die van U afgekeerd 

zijn opnieuw tot U te brengen en te ontsteken opdat zij U zouden beminnen. (Niet-gedateerd 

sermoen) 

 

9 januari 
 

O, gezegende Zaligmaker, waar wil ik lopen weg van U? Gij hebt mij met zoveel banden van 

liefde aan U gebonden, dat geen vriend, geen mens, geen schepsel zo aan een ander gebonden 

is als ik aan U. Ik geef me dan geheel aan U. (Meditatie) 

 

10 januari 

 

Bekleed je met de Heer Jezus Christus. Maar Jezus Christus aantrekken in een geestelijke zin 

is: eigen hart en geest vullen met zijn wetten en gevoelens. Het is zijn leven richten op het 

leven van Jezus Christus en heel zijn levenswijze naar het goddelijk voorbeeld ordenen. 

(Sermoen bij een inkleding) 

 

11 januari 

 

Laat ons steeds in Gods tegenwoordigheid wandelen en ’s morgens bij het ontwaken zeggen: 

“Spreek, Heer, uw dienaar luistert”.  

Begeef je naar het morgengebed en maak het vaste voornemen om de hele dag God in niets te 

beledigen en Hem altijd beter te dienen. 

Overdenk dan ’s avonds je tekortkomingen, onderzoek je geweten, bid om vergiffenis en sluit 

de dag met een godvruchtig gebed. (Niet-gedateerd sermoen) 

 

12 januari 

 

Als je bemind wordt door God, tracht dan aan zijn liefde te beantwoorden en tracht Hem in 

waarheid te beminnen. (Niet-gedateerd sermoen) 

 

13 januari 

 

Wat zijn het verstand, het vernuft en de bekwaamheid zonder de genade?  

Wat zijn al die weldaden van de natuur zoals schoonheid, macht, verhevenheid, adel, anders 

dan ijdelheid als je ze losmaakt van de genade? 

Zoek dan de grootheid waar zij werkelijk te vinden is. Laat aan de wereldse mensen al die 

ijdele eretitels waarover zij zich verheffen. (Niet-gedateerd sermoen) 

 

 

 

 



14 januari 

 

De mens is op deze wereld waarlijk groot als hij zich bevindt in staat van genade. Hij bezit 

geen ander waarlijk goed dan hetgeen bezegeld is met die genade; hij is alleen gerust en 

gelukkig in het rijk van de genade.  

Wees dan ootmoedig opdat Gods genade over u mag komen. (Niet-gedateerd sermoen) 

 

15 januari 
 

Gelukkig de christen die een goed gebruik weten te maken van die weldaad: zich bemind 

wetend door God, beantwoorden zij zijn liefde en beminnen Hem in waarheid. (Niet-

gedateerd sermoen) 

 

16 januari 

 

Groot en wonderlijk is de goedheid en barmhartigheid van God jegens de mens. Hij heeft 

voor hem als het ware alle schatten van zijn almacht en alle schatten van zijn barmhartigheid 

uitgeput. Maar het wonderlijkste is dat Hij dat alles ten voordele van de mens geschapen heeft 

en de mens voor zichzelf. (Niet-gedateerd sermoen) 

 

17 januari 

 

Christenziel, mocht je de prijs en de waarde van de gave van de genade kennen, hoe dankbaar 

zou je zijn tegenover God voor zo een grote weldaad. Welke zorg zou je niet hebben haar 

goed te bewaren, haar nooit te verliezen. (Niet-gedateerd sermoen) 

 

18 januari 

 

Om de religie te stichten, koos Jezus twaalf arme en onwetende mensen. Maar Hij vervulde 

hen met zoveel licht en kracht, dat zij het geloof op korte tijd over heel de aarde verspreid 

hebben. Zulke zwakke arbeiders voor zo een groot werk. Dit alles laat zien dat God door hen 

sprak. (Geschriften) 

 

19 januari 

 

Mijn lichaam, mijn geest, mijn hart, mijn bezit, mijn gezondheid, mijn talenten, al deze 

geschenken zijn in mijn handen zo dikwijls instrumenten van ongerechtigheid geweest.  

Schenk mij de genade, Heer, dat zij instrumenten van rechtvaardigheid worden. (Geschriften) 

 

20 januari 

 

De gerechtigheid is een goed dat zuiver is. De wetenschap maakt hovaardig, de genoegens 

putten ons uit, de eer en glorie verblinden ons, de rijkdommen maken ons hart tot een steen, 

maar de gerechtigheid bevat alle deugden. (Niet-gedateerd sermoen) 

 

21 januari 

 

Het verlangen naar gerechtigheid vervult de ziel met troost omdat zij haar doel bezit en het 

tegelijkertijd geeft. Als men God wenst te beminnen en zich met hem wil verenigen, bemint 

men Hem al en is men al met Hem verenigd. (Niet-gedateerd sermoen) 



 

22 januari 

 

In de volharding is alles gelegen; niet de goede start, maar wel het goede einde kroont het 

werk. Alleen zij die volhard hebben zullen zalig worden. (Niet-gedateerd sermoen) 

 

23 januari 

 

Hoe hoger het gebouw wordt opgetrokken, hoe meer de onkosten zullen groeien; zo ook hoe 

verder iemand in de deugd vordert, hoe meer oplettendheid, voorzichtigheid en ootmoed hij 

moet hebben. (Niet-gedateerd sermoen) 

 

24 januari 

 

De H. Schrift vermaant ons onophoudelijk dat wij niet zouden zijn als de sterren die niet 

vaststaan of veranderlijk als de maan; dat, als wij de hand aan de ploeg slaan, wij niet zouden 

omzien. Zonder volharding is er noch loon noch kroon te bekomen. (Niet-gedateerd sermoen) 

 

25 januari 

 

Onze goede werken worden zaad genoemd omdat, zoals uit één graantje veel graantjes 

ontstaan, niet op het ogenblik dat men het graan zaait, maar op het einde van het jaar, zo 

zullen wij uit onze goede werken een groot loon verzamelen, niet op het moment dat wij 

zaaien en ons in de deugden oefenen, maar op het einde van ons leven, als de tijd van de oogst 

en van het maaien zal aangebroken zijn.  

Jullie zijn goed begonnen, wil dat volhouden! (Niet-gedateerd sermoen) 

 

26 januari 

 

Zowel op gevorderde leeftijd als in een beginnende jeugd moet je trouw altijd dezelfde zijn, 

mag je ijver nooit verflauwen, moet je volharden in de gevoelens van je geloof, je liefde en je 

godsvrucht.  

In één woord: dat de laatste dag van je loopbaan in ijver en vurigheid gelijk weze aan de 

eerste dag. (Niet-gedateerd sermoen) 

 

27 januari 

 

Hoe meer jullie zullen vorderen in je aanvaarde staat, des temeer moet je vorderingen maken 

in de ijver voor je volmaaktheid, in de liefde en in het volbrengen van je plichten. (Niet-

gedateerd sermoen) 

 

28 januari 
 

Hoe dichter men het einde nadert, des temeer moeten wij ons oog vestigen op de hemel en 

niets anders verwachten dan het gelukkige ogenblik dat ons met Christus gaat verenigen. 

(Niet-gedateerd sermoen) 

 

 

 

 



29 januari 

 

“Ziedaar”, zegt je heilige vader Bernardus, “de ware liefde die neerdaalt uit de hemel in een 

hospitaal bewoond door zieken en alle soorten ongelukkige mensen: slechts leven om hen te 

dienen”. Neem dan, mijn lieve kinderen in Christo, de waardigheid van je roeping in acht 

door er onberispelijk en trouw in te leven vermits je in je bediening de persoon van God 

verbeeldt. (Brief aan Zusters van Liefde te Antwerpen, 1828) 

 

30 januari 

 

Wees ootmoedig en jullie zullen de vrede vinden voor je zielen: vrede met God, vrede met je 

evenmens, vrede met jezelf; een vrede die de wereld je niet geven kan; een vrede die je op 

deze aarde, te midden zelfs der grootste beproevingen, waarlijk gelukkig zal maken en je eens 

zal geleiden tot de eeuwige vrede. Een vrede die ik jullie uit ganser harte en uit de volheid van 

mijn genegenheid wens. (Niet-gedateerd sermoen) 

 

31 januari 

 

Wil je de vrede genieten die Jezus Christus aan zijn leerlingen gegeven heeft en die ik je geef 

als nieuwjaarsgeschenk, dan moet je trouw de heilige regel onderhouden en een volmaakte en 

vurige religieus zijn. (Brief aan de Zusters van Liefde, 1825) 

 

 

 

Roeping 
 

1 februari 

 

God heeft ons zozeer bemind als nooit een vriend zijn vriend of een vader en moeder hun kind 

bemind hebben. 

Laten wij dan, vermits wij eerst bemind werden God liefhebben. (Sermoen Lovendegem, 

1809) 

 

2 februari 

 

Al wat Hij gedaan heeft was voor ons: zijn bidden, zijn waken, zijn vasten, zijn prediken, zijn 

reizen, zijn wonderen. Met welke bekommernis heeft hij voor ons zorg gedragen in de 

persoon van de Samaritaan! Met welke tederheid en liefde heeft Hij ons niet ontvangen in de 

persoon van de verloren zoon! Met welke goedheid heeft Hij ons niet bescherming genomen 

in de persoon van de zondares. O wonder van liefde, o Jezus, hoezeer hebt Gij ons lief. (Niet-

gedateerd sermoen) 

 

3 februari 

 

O Jezus, met hoeveel liefde put U zichzelf niet voor ons uit, ook al zijt U God ! Want wat 

zoudt U meer van Uzelf kunnen geven ! U geeft ons een nieuw wonder van liefde : tijdens uw 

sterfelijk leven waart U slechts op één plaats van de wereld aanwezig, maar nu stelt uw liefde 

U aanwezig op alle plaatsen, op ieder ogenblik en alle dagen ! En uw liefde zal U blijven 

tegenwoordig stellen tot het einde der tijden. (Niet-gedateerd sermoen) 

 



4 februari 

 

Het is natuurlijk en redelijk dat de zieke zijn toevlucht neemt tot de geneesheer, dat de 

twijfelachtige naar de rechtsgeleerde, de leerling naar zijn meester, het kind naar zijn vader 

stapt. 

Hebben wij pijn, dan uiten wij onze klachten bij onze vrienden, zijn wij in twijfel, dan gaan 

wij te rade bij degene op wie wij ons vertrouwen hebben gesteld, zijn wij verdrietig dan 

zoeken wij verkwikking bij de mensen, maar Jezus wordt vergeten. In plaats van onze 

toevlucht te nemen tot het goddelijke Hart van Jezus. (Niet-gedateerd sermoen) 

 

5 februari 

 

De liefde moet altijd branden in de harten van christenen, als op een geestelijk altaar. Opdat 

die liefde altijd zou branden, moet ze dagelijks onderhouden en gevoed worden door de 

meditatie. Zoals een vuur niet kan blijven branden – vooral als het in de wind ligt – als ze niet 

regelmatig hout of andere brandstof krijgt, zo kan ook de goddelijke liefde niet blijven 

branden als het niet voortdurend nieuw voedsel krijgt door onze overweging van goddelijke 

zaken. (Sermoen, 1804) 

 

6 februari 

 

Hoezeer zullen je werken zonder meditatie zijn als deugden zonder volmaaktheid, zonder 

inwendige geest, als zij geen ander motief of beweegreden hebben dan eigenliefde, ijdelheid, 

eigen voordeel en eigenzinnigheid. Moge God je dikwijls scherpzinnigheid geven. 

(Geschriften) 

 

7 februari 

 

Dat je ‘s morgens niet een uurtje vroeger kan opstaan om dagelijks naar de kerk te komen om 

daar aan God te vragen dat Hij je die dag zou willen beschermen tegen alle kwaad. 

Een koopman waakt dikwijls dag en nacht om zijn goederen en waren te kopen en te 

verkopen. Iemand die een proces heeft, studeert dag en nacht om zijn proces te winnen. Een 

werkman arbeidt van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat om een stuiver winst te maken. En 

jij, helaas, kan niet een uurtje besteden om voor je ziel de eeuwige goederen te bekomen. Je 

kan niet een uurtje besteden aan de wijngaard van Christus, aan het werk van je zaligheid. 

(Geschriften) 

 

8 februari 

 

Diegenen die geroepen zijn tot functies in het actieve leven, moeten zich hieraan zonder 

twijfel wijden met grote trouw. Als zij anders handelen, zouden zij de orde die door de 

Voorzienigheid is ingesteld, omkeren. Maar zij moeten opletten om niet in illusies te 

vervallen. zij zullen erin vervallen wanneer zij geen tijd hebben voor de oefeningen van het 

contemplatieve leven. Hoe meer je door je functie blootgesteld bent aan de verstrooiingen, 

hoe meer zorg je moet hebben om tot God te naderen door ingekeerdheid, opdat je nooit 

ophoudt met Hem verenigd te blijven door de liefde. (Geschriften, 1799) 

 

 

 

 



9 februari 

 

Blijf trouw totdat je zover gevorderd bent dat je in alles de wil van God volbrengt, zelfs in 

kwellingen, droefheid, ongenoegen, verdriet, moeilijkheden, verachting en lijden; totdat het 

volbrengen van Gods wil heel je voldoening en heel je blijdschap uitmaakt. (Geschriften, 

1823-1825) 

 

10 februari 

 

Hoe is het mogelijk dat een mens God niet bedankt nadat Hij door Hem gevoed werd, terwijl 

de vogels hun bek naar de hemel wenden zodra zij iets gegeten of gedronken hebben, alsof zij 

hun Gever wilden bedanken. 

Laten wij dan ook onze harten en zinnen richten tot God om Hem te danken voor hetgeen Hij 

ons gegeven heeft. (Geschriften) 

 

11 februari 

 

Moed schep moed. Al heb je in het verleden gezondigd en door je zonden je Heer en God 

verloochend, Petrus heeft dat ook gedaan. Hij is op schandelijke wijze gevallen. Maar door de 

genade van God is hij weer opgestaan. God heeft hem laten vallen en weer doen opstaan 

opdat niemand kleinmoedig, wanhopig en wantrouwig zou zijn wanneer we bij de prins van 

de apostelen het geneesmiddel van de penitentie en de vergiffenis bemerken. (Meditaties) 

 

12 februari 

 

De barmhartigheid van God is groter dan alles wat wij erover kunnen bedenken. 

De ware vrienden van God zijn zij die niets anders zoeken dan hun God. (Geschriften) 

 

13 februari 

 

Het gebed van de nederige dringt door de wolken heen. Het voorbeeld van de tollenaar moet 

ons dienen tot sterke bevestiging van deze waarheid. «Wees mij, zondaar, genadig», zei hij tot 

de Heer. Jezus zelf verzekert ons dat hij gerechtvaardigd heen is gegaan. (Niet-gedateerd 

sermoen) 

  

14 februari 

 

De genade alleen maakt ons groot, zij alleen geeft ons een waarachtig goed en zij alleen geeft 

ons vrede. (Niet-gedateerd sermoen) 

 

15 februari 

 

De mildheid is de dochter van de liefde. Hoe groter de liefde tot iemand, des te rijker is de 

mildheid. (Niet-gedateerd sermoen) 

 

16 februari 

 

De zachtmoedigheid is een deugd die de liefde, de ootmoed en de rechtszinnigheid tot 

grondslag heeft. 



Zij moet uitstralen uit heel de persoon : uit zijn gelaat, uit zijn daden, uit zijn woorden, uit de 

toon van zijn stem en bovenal heersen in zijn hart. (Niet-gedateerd sermoen) 

 

17 februari 

 

Al wat moeilijk en pijnlijk is moet verdragen worden zonder zich te verbitteren of zich kwaad 

te maken. 

Het is eigen aan de deugd van zachtmoedigheid om de moeilijkheden te verdragen. (Niet-

gedateerd sermoen) 

 

18 februari 

 

Men is van nature haastig en driftig. Maar willen we de lessen van onze Zaligmaker slechts in 

praktijk brengen voor zover zij overeenkomen met onze eigen aard? 

Ware ijver is vol zachtmoedigheid. Neemt men soms toch een strenge toon aan, dat is het 

zonder opvliegendheid en bitterheid. (Niet-gedateerd sermoen) 

 

19 februari 

 

Wat mij betreft, ik heb mijn vijanden reeds lang vergeven. Ik vernieuw nu openlijk mijn 

woord dat ik hun uit de grond van mijn hart vergeef. Ik geef hun de kus van een waarachtige 

broederlijke liefde en wil als wraak niets anders dan dat zij zich verzoenen met hun God, 

opdat zij slechts één van hart en geest mogen zijn om zo ware broeders in Jezus Christus te 

zijn. (Sermoen te Ronse, 1802) 

 

20 februari 

 

Wees nederig en bid onophoudelijk en jullie zullen volharden, want de Heer heeft zelf gezegd 

dat Hij zijn genade zal geven aan de nederigen en de hoogmoedigen zal afwijzen. 

Wees dus nederig om die genade van de Heer te verkrijgen. (Laatste geestelijke toespraak, 

1836) 

 

21 februari 

 

Zoek niet dat men je prijst. Zoek evenmin goed over jezelf te horen. Wees blij als je in het 

voordeel van de ander hoort spreken. (Geschriften, 1820) 

 

22 februari 

 

Doe niets uit menselijk opzicht, om de aandacht of de blik van de mensen op je te trekken, 

maar enkel om God te behagen. (Geschriften, 1820) 

 

23 februari 

 

Verjaag alle gedachten van ijdele glorie of hoogmoed. Acht alle anderen hoger dan jezelf, niet 

alleen in je oordeel of je gedachten maar ook in je handelingen en werken. Gedraag je 

tegenover je medemensen met dezelfde ootmoed en dezelfde eerbied alsof zij je oversten zijn. 

(Geschriften, 1820) 

 

 



24 februari 

 

Nederigheid wordt beschouwd als de basis en de kern van de evangelische volmaaktheid. 

Zachtjesaan verlicht zij het verstand met een helder licht. In de gloed daarvan ontdek je meer 

en meer de grootheid van God en de nietigheid van de schepselen. (Geschriften, 1804) 

 

25 februari 

 

Wie zijn handen niet uitsteekt naar de arme om hem een aalmoes te schenken, verheft zijn 

handen tevergeefs tot God om hem vergiffenis voor zijn zonden af te smeken. (Geschriften, 

1804) 

 

26 februari  

 

De werken van de bediening hebben geen verdienste en behagen God niet zolang je ze niet 

kan verrichten in een geest van vermorzeling van hart, van nederigheid, van ijver en van 

liefde. (Geschriften, 1804) 

 

27 februari 

 

Men vroeg eens aan de H. Augustinus welke de eerste zaak was in het geestelijk leven. En de 

grote man antwoordde: “Dat is de ootmoed”. “En welke is de tweede?” voegde men erbij. En 

hij antwoordde: “Het is weer de ootmoed”. “En de derde,” vroeg men hem. En hij antwoordde 

voor de derde maal: “Het is de ootmoed”. (Geschriften) 

 

28 februari 

 

De ootmoed is het begin, de wortel en de oorsprong van alle deugden, zoals integendeel de 

hovaardigheid het begin, de wortel en de oorsprong is van alle zonden. (Sermoen aan 

religieuzen) 

 

 

 

Christelijk leven 
 

1 maart 

 

Christus Jezus, vermits Gij de boetvaardige moordenaar onmiddellijk ontvangen hebt in 

genade en barmhartigheid, en hem volledige vergiffenis gegeven hebt, niet alleen over al zijn 

zonden, maar ook over alle straffen voor de zonden en hem ook beloofd hebt dat hij heden uw 

goddelijk aanschijn in het paradijs zou genieten: laat toe dat ik U met dezelfde woorden van 

de goede moordenaar aanspreek: “Heer, denk aan mij wanneer ge nu zit in uw rijk aan de 

rechterhand van de Vader” (Lc. 23, 42). (Meditatie) 

 

2 maart 

 

De liefde tot God is des te vuriger naarmate zij meer in de ootmoed haar oorsprong vindt, 

zodat hij deze niet mag toeschrijven aan zijn eigen verdiensten. (Sermoen aan religieuzen) 

 

 



3 maart 

 

De eerste en de laatste trap van de volmaaktheid is de ootmoed. In een huis waar de ootmoed 

heerst, wonen ook al de andere deugden. Indien je ootmoedig bent, zijn de andere zusters 

deugdzaam. (Brief aan Zusters van Liefde, 1829) 

 

4 maart 

 

Waarom heeft de grote God van glorie zich zozeer willen vernederen? Tot geen ander doel, 

dan dat wij door zijn diepe ootmoed het venijnige en dodelijke voedsel van de hovaardij 

zouden uitspuwen. Opdat een nederige God de mens zou leren niet hovaardig te zijn. 

(Meditatie) 

 

5 maart 

 

Indien er in je hart nog een straaltje van liefde tot jullie Jezus, tot jullie Zaligmaker gevonden 

wordt, volg Hem dan met je verstand. Volg Hem door de liefde van je hart. Volg Hem door 

het medelijden en de droefheid van je ziel. Zie, Hij gaat het werk van je zaligheid volbrengen. 

(Meditatie) 

 

6 maart 

 

Het hart van de dwaas ligt in zijn mond. De mond van de wijze is in zijn hart. 

Niets is mooier en aangenamer voor God en voor de mensen dan diegene die weet wanneer 

hij moet spreken en wanneer hij moet zwijgen. 

De waarheid, de eenvoud, de openhartigheid, de voorzichtigheid vergezellen altijd zijn 

spreken. (Niet-gedateerd sermoen) 

 

7 maart 

 

Doe de gewone dingen van elke dag, zowel de inwendige geestelijke als de uitwendige, zo 

volmaakt mogelijk. (Geschriften) 

 

8 maart 

 

Geef geen uiterlijk teken van ongeduld, maar laat een grote geestelijke rust blijken. 

Beheers elke beweging die tegenstrijdig is met het geduld. (Geschriften, 1821) 

 

9 maart 
 

Laat niets toe tot je gemoed of je hart dat er de vrede kan verstoren of er droefheid, afkeer of 

kwaadwilligheid kan veroorzaken. Laat zeker niet toe dat er enig gevoel van wraak 

binnensluipt, hoe klein je het ook zou wensen. (Geschriften, 1821) 

 

10 maart 

 

Als we eeuwig gelukkig willen zijn, zullen we onze toevlucht moeten nemen tot de 

nederigheid en de dwaasheid van het kruis. (Geschriften) 

 

 



11 maart 

 

Ziedaar je goede werken, wat was het motief waarom je ze deed? Was het de eigenliefde niet 

en was het niet de ijdele glorie of waren het niet de ogen van de wereld? Je hebt aalmoezen 

gegeven en andere werken van liefde verricht, maar had jij niet graag dat het door eenieder 

geweten werd? 

Je hebt je brood met de armen gedeeld, maar het moest meer gebeuren. Je goede werken zijn 

onvoldoende. (Niet-gedateerd sermoen) 

 

12 maart 

 

Aan welke kant wil je staan? Kies, want wie je ook bent, je kan nog tot het getal van de 

uitverkorenen behoren. Je hebt nog tijd. De tijd van barmhartigheid is nog niet afgesloten. 

Jezus Christus is je zaligmaker. Hij is bereid je alles te vergeven. (Niet-gedateerd sermoen) 

 

13 maart 

 

Als je nog in Gods genade bent, volhard dan. (Niet-gedateerd sermoen) 

 

14 maart 
 

Een huisvader heeft drie verplichtingen ten aanzien van zijn huisgenoten: 1. liefde, d.w.z. hen 

met goedheid behandelen, hun onvolkomenheden verdragen, hen helpen in hun zwakheden; 2. 

rechtvaardigheid: hen voeden en loon uitbetalen; 3. godsdienst: hen tot godsvrucht inspireren 

door woord en voorbeeld. (Geschriften) 

 

15 maart 
 

Over het gebruik van de tijd zou ik het volgende willen zeggen: 1. de tijd is kostbaar, daarom 

moeten wij hem belangrijk achten; 2. de tijd is kort en snel, we moeten hem goed gebruiken; 

3. de tijd keert nooit weer, wij mogen daarom geen tijd verkwisten. 

Laat ons dan de tijd goed gebruiken. (Sermoen, 1797) 

 

16 maart 

 

Er bestaat niets zo kostbaar als de tijd. Elk ogenblik dat wij goed doorbrengen is een ganse 

eeuwige zaligheid waard vermits de eeuwige zaligheid de vrucht is van de genade die slechts 

in de tijd gegeven kan worden. (Sermoen, 1797) 

 

17 maart 

 

De tijd is een schat die van oneindig grotere waarde is dan alle rijkdommen van de wereld. 

Hoe moeten wij ons dan niet beklagen over de tijd die wij in ons leven zo nutteloos hebben 

doorgebracht. 

Het kleinste stukje van de tijd van ons leven waardoor wij de zaligheid kunnen bereiken, is 

meer waard dan goud of zilver. (Sermoen, 1797) 

 

 

 

 



18 maart 

 

De tijd van ons leven is ook kort en snel. Het is een blad dat door de wind wordt 

weggeblazen, het is een nevel, een rook die onmiddellijk vervliegt in de lucht. 

Hoe besteden wij intussen die korte tijd van ons leven, dat zo snel naar de eeuwigheid 

toegaat? 

Laat ons de nog overblijvende tijd goed gebruiken om verdienstelijke werken te volbrengen. 

(Sermoen, 1797) 

 

19 maart 

 

De tijd zal nooit meer terugkeren. Gelukkig zijn wij indien wij de jaren die ons nog zullen 

gegeven worden, goed trachten door te brengen. Wij moeten onze ijver en vurigheid 

verdubbelen om de korte tijd die ons nog rest, goed te gebruiken en onze zaligheid te 

waarborgen. Wij moeten hen navolgen die, wanneer zij naar de stad reizen, hun stappen 

verhaasten als zij zich onderweg te lang met andere dingen bezig hielden en nu gevaar lopen 

aan te komen als de poorten reeds gesloten zijn. (Sermoen, 1797) 

 

20 maart 
 

Ontwaak dan, blinde mens. Sta op uit de doodsslaap waarin je zolang hebt gelegen. Het is nu 

de tijd dat je rustig begint te werken aan jezelf en voor de zaligheid van je ziel. Tracht, door 

een heilig gebruik van de tijd, de verloren tijd terug te kopen. Denk elke dag bij het opstaan 

dat de dag die begint misschien de laatste zal zijn van je leven. Neem je voor hem helemaal 

aan God en aan je zaligheid te besteden. (Sermoen, 1797) 

 

21 maart 

 

Men moet het kruis dragen en liefhebben; men moet het dragen en niet slepen, liefhebben en 

er niet over morren of klagen. 

Er is geen enkele levensstaat zonder kruis: er zijn er in het huwelijk, er zijn er in de 

ongehuwde staat, er zijn er in de wereldlijke wandel, er zijn er in de kloosters, er zijn er in de 

verste wildernis. 

Daar ieder zijn kruis heeft, is het beste dat men doen kan het kruis omhelzen en liefhebben. 

(Sermoen, 1791) 

 

22 maart 

 

Of je ongehuwd bent, magistraat, heer, vader, meester van het huisgezin, of niets, allen zijn 

jullie gehouden in de voetstappen van Christus te wandelen. Dat kan je maar doen als je Hem 

volgt; en je kan Hem slechts volgen als je doet wat Hij heeft voorgedaan; en dit kan je niet 

doen tenzij je je kruis draagt in dezelfde geest als Jezus dit gedaan heeft. (Sermoen, 1791) 

 

23 maart 

 

Hoeveel zieken hebben bij het kruis hun gezondheid weer verkregen, hoeveel gebrekkigen 

hun genezing, hoeveel bedroefden vonden er hun troost, hoeveel bedrukten bijstand en hulp, 

hoeveel zondaars kregen er berouw en bekeerden hun leven. Kom dan. Zijn jullie ziek, neem 

dan je toevlucht tot het heilig kruis en jullie zullen gezond worden. Kom, bedroefde en 



bedrukte zielen, stel al je vertrouwen in het kruis en jullie zullen geholpen worden. (Sermoen, 

1791) 

 

24 maart 

 

O kruis van mijn God, ik aanbid u en ik wil u dragen; ik leg mijn hart op die plaats waar Jezus 

zijn lichaam gerust heeft. Ik groet u, heilig kruis, u die de roem zijt van de wereld, onze ware 

hoop, en de reddingsplank nadat wij schipbreuk hebben geleden. 

Maak door uw eindeloze barmhartigheid dat het kruis in ons vruchtbaar mag zijn door het 

geduld, de overgave en de liefde waarmee wij het zullen dragen in ons leven. (Sermoen, 1791) 

 

25 maart 

 

Goedertieren en barmhartige Jezus, ik kom tot U, niet als een Judas om U ter verraden, maar 

met een vermorzeld en ootmoedig hart. Wij hebben U zo dikwijls gekwetst, ja, verraden. 

Geef ons nu de kus van vrede en vriendschap. Sluit ons in uw armen. Ontvang ons in uw 

schoot van genade en barmhartigheid. (Meditatie) 

 

26 maart 

 

O Christus Jezus, ik vrees in hoge mate dat ik voor eeuwig verdoemd ben omdat Gij 

rechtvaardig zijt. Maar ik hoop ook vast dat ik zalig word, omdat Gij goedertieren en 

barmhartig zijt en mijn Opperste Goed. Uw Godheid jaagt mij vrees aan, maar uw mensheid 

versterkt mijn hoop. (Meditatie) 

 

27 maart 

 

O beminnelijke en bebloede Zaligmaker, vandaag hebt Gij te midden van de wereld getoond 

dat Gij niet alleen goed en barmhartig zijt, maar dat Gij de oneindige goedheid en 

barmhartigheid zelf zijt. 

Gij die vastgebonden zijt geweest, bind ons door uw hulp met de banden van uw liefde. 

(Meditatie) 

 

28 maart 

 

Ik schenk jullie de verrezen Heer, een volmaakt beeld van de religieuze volmaaktheid. Want 

zoals Jezus na zijn verrijzenis nog veertig dagen op aarde verbleef, zo moeten ook jullie Hem 

navolgen: met grote genegenheid voor zijn leerlingen en in totale eenheid met God. (Brief, 

1827) 

 

29 maart 

 

Je kunt Jezus Christus niet volmaakter afbeelden dan door hen behulpzaam te zijn die in 

ellende zuchten, die het kruis van de armoede dragen samen met ziekten en ellende, die 

overvallen worden door alle rampen en ongelukken samen. (Brief, 1827) 

 

30 maart 

 

Volg de verrezen Jezus na door slechts te spreken over goddelijke dingen. 

Zoek de eenzaamheid. 



Zoek geen voldoening in de aardse zaken die je niet kunnen gelukkig maken, maar smaak de 

hemelse die je kunnen brengen tot de volmaaktheid en uiteindelijk tot de hemelse glorie. 

(Brief, 1827) 

 

31 maart 

 

Goedertieren en beminnelijke Jezus, ik moet bekennen dat ik meer ertoe bereid was om U na 

te volgen op de Berg Thabor, dan U na te volgen op de Berg van Olijven. 

Maar nu ben ik overwonnen door Uw grote liefde en wil U voortaan overal navolgen. 

(Meditatie) 

 

 

 

Religieus leven 
 

1 april 

 

Vandaag ben je er mens, en morgen verschijn je niet meer. Zo gaan de dagen van zaligheid 

voorbij en niemand let er in ernst op. Onze jeugd gaat voorbij in lichtzinnigheid. De 

volwassenheid wordt doorgebracht met te zorgen voor de meest nutteloze zaken. Wat blijft er 

over van wat voorbij is? Niets. Wat verzamelde je voor de toekomst? Geen dag, geen week en 

zelfs geen kwartier. Dus hebt je maar het ogenblik dat je leeft. Dat behoort je eigenlijk toe. 

Laten wij dan zorg dragen voor de ogenblikken die God ons verleent. Niemand kan er ook 

maar één ogenblik aan toevoegen. (Niet gedateerd sermoen) 

 

2 april 

 

Treed niet in het oordeel met mij, uw dienaar. Gij hebt mij uw genade en hulp gegeven om te 

weerstaan aan het kwade. Maar ik ben aan het eind van mijn krachten. Ik heb niet naar uw 

goddelijke inspraken geluisterd. Ik heb uw genade en uw hulp niet gebruikt. Toch bid ik U 

ootmoedig uit het diepst van mijn hart. Keer uw aanschijn niet van mij af. Maar laat mij in de 

vroegte uw barmhartigheid horen. (Meditatie) 

 

3 april 

 

O Judas, waar ben je gekomen? Wat ben je geweest en wat ben je nu? Je boosheid is groot en 

ellendig. Jij hebt een Meester die gezegd heeft, en je hebt het zelf gehoord: “Komt allen tot 

Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken” (Mt. 11, 

28). O Judas, keer weer tot je Meester, die oneindig goed en barmhartig is. (Meditatie) 

 

4 april 

 

O goedertieren en barmhartige Zaligmaker, ik wil het voorbeeld van Judas niet navolgen. Al 

ben ik een groot zondaar, toch zal ik niet wanhopen. Want ik weet dat uw barmhartigheid en 

ontferming al mijn zonden en boosheden oneindig te boven gaan. Ik weet, o Jezus, dat uw 

dierbaar bloed, ja zelfs een kleine druppel daarvan, genoeg is om alle zonden van de hele 

wereld uit te wassen. Met een vaste hoop en betrouwen van U genade te bekomen, neem ik 

mijn toevlucht tot U. “Ik ben uw zaligheid!” (Meditatie) 

 

 



5 april 

 

Wij komen tot U, Heer, opdat we met Petrus waarachtige tranen van leedwezen over onze 

zonden storten. 

Keer U dan tot ons, gelijk Gij U tot Petrus gekeerd hebt. Bekijk ons met dezelfde ogen vol 

barmhartigheid waarmee Gij het hart van Petrus hebt doorstraald. Ontferm U over ons. 

(Meditatie) 

 

6 april 
 

Die lastige opdracht, dat plezier dat we ons moeten ontzeggen, die ziekte die we moeten 

doorstaan, die armoede, dat verlies, die vernedering, die belediging: daarin vinden wij de kelk 

die wij moeten drinken en wij moeten hem drinken met kloeke moed. (Sermoen over het 

lijden) 

 

7 april 

 

Schep moed. Christus is bereid deze bittere kelk uit te drinken. Hij wil ons verlossen. Ik hoor 

Hem zeggen: “Ik ben bereid, Vader, om mijn bloed te vergieten tot zaligheid van de mens”. Ik 

schaam mij als ik zie dat ik niet een kleine druppel die Gij uit uw kelk laat vallen, geduldig en 

liefdevol met U kan drinken. (Meditatie) 

 

8 april 

 

Hij is waarlijk verrezen om ons een voorbeeld te geven van een ware bekering. Hij is waarlijk 

verrezen opdat wij ons ook waarlijk en duurzaam zouden bekeren. Hij heeft zich laten zien 

toen Hij verrezen was opdat wij, nadat wij bekeerd zijn, het ook vrij en edelmoedig zouden 

laten uitschijnen. 

Christus Jezus is waarlijk verrezen en volgens dit voorbeeld wil God dat wij ook waarlijk 

bekeerd worden. (Niet gedateerd sermoen) 

 

9 april 

 

Gelukkig en heilig is hij die deel heeft gehad aan de eerste verrijzenis. Gelukkig en heilig is 

hij die, verrijzende met Christus Jezus, bij zijn bekering zijn aangezicht afkeert van alle 

aardse voorwerpen, die voorspoed niet zoekt, zich verheft boven de tegenspoed, tevreden is 

met God te bezitten en zich aan God vasthecht om God zelf. (Niet gedateerd sermoen) 

 

10 april 

 

Als jullie waarlijk bekeerd zijn, mag men je niet meer kennen. Maar waarin bestaat dat 

nieuwe leven? Zoals de verrezen Heer die een geestelijk lichaam werd. (Sermoen) 

 

11 april 

 

Je volgt Gods vermogen en voorzienigheid na want je voedt de armen van Jezus Christus. Je 

doet het manna dalen op de hongerige, je laaft de dorstige. Is dat niet de steenrotsen doen 

splijten en daaruit de levende wateren voor hen doen vloeien? (Brief, 1828) 

 

 



12 april 

 

Je kent de droeve staat van de ongelukkige, arme en zieke mensen die nooit een aangename 

dag genieten, van wie men zou zeggen dat de zon niet schijnt, dat de aarde maar bloemen 

heeft voor de rijken en voor de armen slechts distels en doornen voortbrengt. 

Het zijn ongelukkigen die in de wereld van alles beroofd zijn en meer op dode dan op levende 

schepsels gelijken… (Brief, 1828) 

 

13 april 

 

… Aan zulke mensen leven geven, kleren bezorgen waarmee zij zich kunnen toedekken, 

medicijnen bereiden waarmee hun kwalen weliswaar niet ten volle genezen, tenminste 

verlicht worden, spijzen uitreiken waardoor hun honger verzadigd wordt, hun bedden geven 

en opschudden waarop hun gewond en ziekelijk lichaam rust, hun een ander, zoeter leven 

geven door hun vuile, stinkende en verkankerende wonden te zuiveren en te verzorgen: is dat 

hen niet doen verrijzen, hen uit de dood trekken, voor hen de zon laten schijnen, een nieuwe 

aarde scheppen? (Brief, 1828) 

 

14 april 

 

Je maakt je door je liefde en weldadigheid gelijk aan God. Je neemt deel aan de bediening van 

Jezus Christus. Al de armen die je helpt, zegenen je. En vermits je in hen de persoon van de 

lijdende Jezus Christus ziet, zo zien zij in jou de persoon van Jezus Christus, de Verlosser en 

Trooster. (Brief, 1837) 

 

15 april 

 

Als men geen aandacht heeft voor vuurgensters, is er gevaar voor een grote brand. Een koorts 

die men niet van in het begin tracht te beheersen door geneesmiddelen, is dikwijls oorzaak 

van een zware ziekte. Een akker waarop men het onkruid laat groeien, zal ten slotte 

verwilderen en niets anders dan distels en doorner voortbrengen. 

Indien jullie de natuur van de dagelijkse zonde zouden kennen, zou je begrijpen hoe strijdig 

de dagelijks zonde is met de goddelijke volmaaktheid, met zijn heiligheid. (Niet gedateerd 

sermoen) 

 

16 april 

 

Hoe is het mogelijk dat wij die allen onderworpen zijn aan dezelfde zwakheden en gebreken, 

die uit onszelf niets hebben dat ons verheft boven onze naasten, toch allemaal vragen dat de 

anderen ons willen verontschuldigen, dat zij ons willen verdragen, toch tegelijkertijd elkaar 

tot een voorwerp van spot en beknibbeling zijn? 

Kan je niet over de mensen spreken zonder kwaad te spreken? (Niet gedateerd sermoen) 

 

17 april 

 

Kan je dan geen goed zeggen over mekaar? Misschien is die andere inderdaad hovaardig, 

afgunstig, eerzuchtig, maar hij heeft zeker ook wel iets goed gedaan. Hij heeft wellicht veel 

mensen een dienst bewezen. Hij is misschien gierig, maar hij is ook gedienstig, hij is ook 

zachtmoedig en mogelijk doet hij goede werken die je niet eens kent. (Niet gedateerd 

sermoen) 



 

18 april 

 

Laten wij niet luisteren naar of vertellen wat een ander aan kwaad zou kunnen gedaan hebben. 

Het zou je in gevaar brengen van tegen de liefde te zondigen. Moge dus die beminnelijke 

deugd, ja, die liefde te tong besturen, dat je al je woorden goed overdenkt als je over je naaste 

spreekt. (Niet gedateerd sermoen) 

 

19 april 

 

Gelukkig de mens waarvan men mag zeggen dat hij niet schreeuwt, niet twist, die niet 

droefgeestig is, niet opstandig of onrustig en die niet uitbarst op een bittere en hoogmoedige 

manier. (Niet gedateerd sermoen) 

 

20 april 

 

Waar is het stilzwijgen over de fouten en gebreken van de medemens? Wat is er tegenwoordig 

algemener dan die vervloekte achterklap? Wat is hier heden ten dage algemener dan de fouten 

en gebreken van zijn evenmens te onderzoeken en verder te vertellen. En zo gaat het 

gewoonlijk met mensen die achterklap spreken: zij voegen er liever wat aan toe dan er wat af 

te doen. “Want”, zeggen zij al spottend, “alleen een dief doet er wat af”. (Meditaties) 

 

21 april 

 

O Heer, Gij weet hoe algemeen de zonde van achterklap bij sommigen is. Ik bid dat deze 

mensen door uw genade verlicht worden, en U en hun medemens voortaan met meer liefde 

mogen omhelzen om hun deugden aan de wereld kenbaar te maken en over hen geen kwaad te 

spreken. Of tenminste, wanneer zij geen goed van hun medemens weten te zeggen, dat zij 

naar uw voorbeeld geen kwaad over hem zeggen. (Meditaties) 

 

22 april 

 

Hou nooit met koppigheid vast aan die zaken waarover men het oneens is met je, want 

koppigheid is altijd een teken van hovaardigheid, van domheid of klein verstand. (Niet 

gedateerd sermoen) 

 

23 april 

 

Behoud het stilzwijgen zo dikwijls als je kwaad wordt of ontstemd en wacht om te 

antwoorden tot je voelt dat je gekalmeerd bent. Het zal meer effect maken dan een scherp 

antwoord als men een voorzichtige en gematigde uitdrukking op het gelaat heeft, gemengd 

met zachtheid en oprechte vriendschap. (Niet gedateerd sermoen) 

 

24 april 

 

Om niet in zonde te sterven moet je zonder uitstel de zonde verlaten en nooit naar terugkeren. 

En zo moet je alle overige dagen van je leven aan God toeheiligen, totdat je eens door de 

goddelijke genade op de weg van het eeuwige leven geraakt. (Sermoen op het feest van Maria 

Lichtmis) 

 



25 april 

 

Vandaag ben je er, mens, en morgen verschijn je niet meer. Zo gaan de dagen van zaligheid 

voorbij en niemand let er in ernst op. Onze jeugd gaat voorbij in lichtzinnigheid. De 

volwassenheid wordt doorgebracht met te zorgen voor de meest nutteloze zaken. Laten we 

onze tijd toch goed gebruiken. (Sermoen over het lijden) 

 

26 april 

 

Wat blijft er over van wat voorbij is? Niets, want het is er geweest. Wat verzamelde je voor de 

toekomst? Geen dag, geen week en zelfs geen kwartier. Dus heb je maar het ogenblik dat je 

leeft. Dat behoort je eigenlijk toe. 

Laten wij dan zorg dragen voor de ogenblikken die God ons verleent, zij zijn geteld. Niemand 

kan er ook maar één ogenblik aan toevoegen. (Sermoen over het lijden) 

 

27 april 

 

Ik ben bereid met U te lijden, want ik weet heel goed en ik overdenk dat het waar is wat Gij 

door uw apostel Paulus gezegd hebt: “Wij weten dat gij, delend in onze smarten, ook zult 

delen in onze vertroosting” (2 Kor. 1,7). (Meditatie) 

 

28 april 

 

God wil soms dat wij Hem dienen ten koste van onszelf en zonder dat wij met enige 

vertroosting terugbetaald worden. (Dagorde) 

 

29 april 

 

Na de meditatie priem en terts bidden, dan het sermoen en de instructie voorbereiden. Daarna 

de voorbereiding voor het misoffer, een tientje van de rozenkrans bidden; dan studie. 

Om 11 uur sext en noon bidden, en aanbidding van het allerheiligste Hart. Tweede meditatie 

uit het boek Pugna Spiritualis. Gewetensonderzoek, middagmaal met colloquium. 

Om 2 uur vespers met een tientje van de rozenkrans, studie of bezoek aan een zieke. 

Om 5 uur aanbidding, metten en lauden bidden. 

Om 7 uur avondmaal. 

Alle dagen om 9 uur avondgebed op de slaapkamer en tot 10 uur geknield één hoofdstuk uit 

de H. Schrift lezen, een of andere paragraaf uit de aforismen van Steyaert en een hoofdstuk uit 

een godvruchtig boek. (Dagorde) 

 

30 april 

 

Naarmate de godsvrucht zal vermeerderen, zullen de zonden verminderen, de misbruiken 

ophouden, de drie typische hoofdzonden van mijn parochie afnemen, te weten: de 

dronkenschap, de godslastering en de onkuisheid. (Niet gedateerd sermoen) 

 

 

 

 

 

 



Broeder-zijn 
 

1 mei 

 

Als Maria nu reeds zo bezorgd is om haar dienaars bij te staan in de kwellingen van dit leven, 

wat zal zij dan niet doen in het uur van de dood dat zoveel gewichtige consequenties heeft. 

(Sermoen, 1787) 

 

2 mei 

 

Als je bemind wordt door God, tracht dan aan zijn liefde te beantwoorden en tracht Hem in 

waarheid te beminnen. 

Al hetgeen God niet is, is niets. (Niet gedateerd sermoen) 

 

3 mei 

 

Maria heeft voor ons een moederlijk hart, een hart vol liefde, vol van tedere genegenheid, 

steeds bereid om ons te helpen. 

Daarom twijfel ik er niet aan dat jullie allen voor haar een grote devotie hebben en elke dag 

ter ere van haar en tot haar gedachtenis bidt. Onder alle gebeden is het rozenkransgebed het 

aangenaamste aan Maria. (Sermoen, 1789) 

 

4 mei 

 

Van iemand die met godsvrucht van de rozenkrans houdt, mag men met zekerheid zeggen dat 

hij als een geestelijk bijtje is dat op de mooiste bloemen blijft zitten, m.a.w. op de 

voornaamste mysteries van het leven van Jezus Christus zijn Zaligmaker, om daaruit de 

honing van de godsvrucht te halen. (Sermoen, 1789) 

 

5 mei 

 

Maria looft God om hetgeen Hij in haar uitgewerkt heeft. 

“Mijn geest,” zegt zij, “is buiten zichzelf van verwondering, mijn hart is overgoten van liefde, 

ik behoor mijzelf niet meer toe, maar de Heer vervult alle krachten van de ziel. Hoe groot is 

toch die God van goedheid”. (Commentaar bij het Magnificat) 

 

6 mei 

 

Maria zegt: “Ik was de onbekendste en de kleinste van zijn dienstmaagden en Hij heeft zich 

gewaardigd zijn ogen op mij te laten vallen. O, welke dankbaarheid, o, welke liefde ben ik 

hem verschuldigd”. Zo ook spreekt de ootmoedige ziel die trouw is aan de genade van haar 

God en doordrongen van zijn barmhartigheid. (Commentaar bij het Magnificat) 

 

7 mei 
 

Jij hebt Maria vergeten in je leven, je hebt haar niet geëerd; tijdens je leven wilde je niet haar 

dienaar of dienares zijn. Zij zal je dan ook laten worstelen met je machtige en vervaarlijke 

vijanden. Zij zal je vergeten bij je dood omdat jij haar vergeten bent tijdens je leven. 

(Geschriften) 

 



8 mei 

 

Gelijk de zon door God geschapen werd opdat zij heel de aarde zou verlichten, zo is de naam 

van Maria door de allerheiligste Drievuldigheid gegeven opdat zij door die naam 

barmhartigheid, verlossing, genade en glorie zou brengen aan heel de wereld. (Geschriften) 

 

9 mei 

 

Maria heeft in waarheid mogen zeggen dat de Almachtige grote dingen aan haar gedaan heeft. 

Maar let hierbij wel op haar trouw: nooit in heel haar leven heeft zij één ogenblik laten 

voorbijgaan zonder iets in te volgen vanuit de genade waarin zij ontvangen werd. 

(Geschriften) 

 

10 mei 

 

Hoe hoger Maria door de hemel verheven werd, des te groter was haar ootmoed. Zo gaat het 

niet in de wereld: hoe meer men daar verheven is, hoe minder men daar ootmoed kent. 

De Allerhoogste kiest haar als zijn Moeder, de engel zegt dat de Heer met haar is, dat ze vol 

genade is. En tussen alle eretitels roept zij uit: “Zie de dienstmaagd van de Heer”. 

(Geschriften) 

 

11 mei 

 

Neem je toevlucht tot Maria, de Moeder van Jezus, die Hij ons tot Moeder gegeven heeft. Zij 

is de toevlucht van alle zondaars, altijd bereid om voor ons bij haar Zoon een voorspraak te 

zijn en ons met Hem te verzoenen, om vergiffenis te bekomen en genade te verkrijgen om in 

de liefde en de vriendschap van God te volharden. (Geschriften) 

 

12 mei 

 

Maria zal ons vol blijdschap zeggen: “Jij hebt mij zo dikwijls gegroet tijdens je leven, ik kom 

je nu vertroosten in je dood. Jij hebt mij zo dikwijls genoemd: vol van genade. Nu kom ik om 

van mijn overvloed te storten in je ziel. Jij hebt mij zo dikwijls gezegd: de Heer is met u. Nu 

zeg ik je ook dat je in eeuwigheid met de Heer zal zijn. Jij hebt mij zo dikwijls gezegd: 

gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam. Nu zeg ik je 

ook dat jij gezegend zal zijn”. (Niet gedateerd sermoen) 

 

13 mei 

 

Zie met welke genegenheid God gewild heeft dat wij de H. Maagd vereren vermits Hij in haar 

de volheid van alle genaden heeft gelegd, zodanig dat alles wat wij nodig hebben voor ons 

heil ons door haar bemiddeling toekomt. (Conferentie op het feest van de H. Bernardus) 

 

14 mei 

 

Wat baat het je de vlijtige onderdanigheid van Maria te roemen en te bewonderen als je haar 

niet navolgt door je tenminste zonder uitstel te onderwerpen aan de rechtvaardige wet van 

boetvaardigheid die God voor alle zondaars heeft ingesteld. (Sermoen op het feest van Maria 

Lichtmis) 

 



15 mei 

 

Jullie zijn geen kinderen van Maria wanneer jullie in de minste bekoring, in het minste 

gevaar, voortdurend in zonde vallen en haar Zoon zoveel smaad aandoen. Neen, dat kan niet 

samengaan: dat je vriend van Maria bent en vijand van haar Zoon Jezus. Maar laat je 

wanordelijkheden, vlucht tot Maria: zij zal je verzoenen met God en genade bekomen om in 

zijn en haar vriendschap te komen. (Sermoen bij de Boodschap aan Maria) 

 

16 mei 

 

Als jij je eeuwig geluk wilt ontkomen, begeef je dan zonder uitstel tot boetvaardigheid; vlucht 

tot Maria, je Moeder. Beloof haar je leven te beteren. Zij zal je ontvangen als een oprecht en 

waar kind van liefde. Zij zal je met je God verzoenen; zij zal je bijstaan en beschermen, nu en 

in het uur van je dood. (Sermoen bij de Boodschap aan Maria) 

 

17 mei 

 

Regeert Christus in je verstand, dat altijd bezig is met tijdelijke zaken? Het is bijna nooit 

bezig met de weldaden te overdenken die je van Christus hebt ontvangen. Regeert Christus 

over je wil? Hij heeft je die gegeven opdat jij Hem boven alles zou beminnen. (Meditatie) 

 

18 mei 

 

Heer Jezus, aan hen die Gij bemint, schenkt Gij uw gaven en genaden. Ik wil U dan ook 

beminnen met heel mijn hart. Daarom verzoek ik U ootmoedig om uw hulp en bijstand. 

(Meditatie) 

 

19 mei 

 

Het is te betreuren dat veel christenen door het feit dat zij Maria niet met kinderlijk 

vertrouwen dienen, niet meer in staat zijn in hun leven en bij hun sterven haar machtige 

bescherming te genieten. 

Stel hun eens de vraag wat zij doen om haar hulp en liefde in te roepen. 

En wij, bidden wij haar getijden of de rozenkrans? Geven wij aalmoezen aan de armen uit 

liefde tot haar? Vasten wij haar ter ere? (Sermoen Blaasveld, 1787) 

 

20 mei 

 

De vrienden van Maria hebben de allergrootste reden tot vertrouwen op de voorspraak van 

hun voorspreekster. De jeugd zal zich meer aangetrokken voelen tot zedigheid en 

gehoorzaamheid. 

De volwassenen worden godvruchtiger en ijveriger in het naderen tot de sacramenten. 

De ouderlingen meer bezorgd om zich op de dood voor te bereiden. 

Hou vol, vrienden van Maria, hetgeen we niet kunnen bekomen door vermaningen zullen we 

door de rozenkrans bekomen. (Niet gedateerd sermoen) 

 

21 mei 

 

Heilige Maria, Moeder van genade, hulp der christenen, ondersteun toch de voornemens die 

wij heden maken. Vermits zij wankel zijn, help ons ook om ze ten uitvoer te brengen, opdat 



de hemel waarvan wij geloven dat u er met ziel en lichaam zijt binnengegaan, niet alleen hier 

het voorwerp van ons verlangen mag zijn, maar ook in het hiernamaals het loon voor onze 

verdiensten. (Niet gedateerd sermoen) 

 

22 mei 

 

Maria zegt: “Mijn geluk is groot, ik beken het, maar ik ben het schuldig aan een zuivere, 

vrijwillige genade van de Heer. Alleen zijn welbehagen is de oorsprong van mijn glorie en 

van de gunsten waarmee Hij zich gewaardigd heeft mij te overstelpen. Hij heeft mij 

uitverkoren omwille van zijn goedheid. Ziedaar waarin al mijn geluk is gelegen en wat 

grootheid uitmaakt. Ziedaar wat mij doordringt en wat mij dronken van liefde maakt”. 

(Commentaar bij het Magnificat) 

 

23 mei 

 

Schijnt Maria aan ieder van ons niet te zeggen dat degene onder ons die zich in een toestand 

van eer en glorie bevindt, daarop niet mag groot gaan en hem niet mag verdrukken die in 

lijden en gebrek is; dat integendeel al wie zucht en weent onder de verdrukking en het lijden, 

moed schept, zich verootmoedigt en al zijn hoop stelt op de Heer. Om bij God verheven te 

worden moet men ootmoedig zijn. (Commentaar bij het Magnificat) 

 

24 mei 

 

Ik zou ongelukkig zijn als de devotie tot Maria een probleem zou zijn, want ik zou tot mijn 

grote droefheid moeten zien dat met de liefde tot Maria ook de godsvrucht en de deugd 

vervallen. (Geschriften) 

 

25 mei 
 

O allerzuiverste Maagd, u werd geheiligd van bij uw ontvangenis, en tot het einde van uw 

leven zijt u groter geworden in deze genade. Laat niet toe dat wij ooit van een plicht of een 

genade afwijken. U zijt een Moeder van barmhartigheid voor ons allen; daarom knielen wij 

met een vast vertrouwen op u neer. Maak dat ons hart verteerd wordt van de liefde. (Thema op 

Lichtmis) 

 

26 mei  

 

Mattheus gaf aan Maria de waardigste titel die God zelf aan enig schepsel geven kon, nl. dat 

Jezus uit haar geboren is. Het zijn weinig woorden, maar zij brengen hemel en aarde in 

verwondering. (Thema op Maria Boodschap) 

 

27 mei 

 

Tijdens haar maagdelijke en waardige bediening bewaarde Maria geen andere eretitel dan 

dienstmaagd van de Heer. Wie kan uitleggen hoe wonderlijk zij in genade groeit door de 

verheven ootmoed. Het is niet moeilijk ootmoedig te zijn wanneer je verworpen wordt, maar 

je ziet het zelden dat de vernedering gepaard gaat en blijft met verheffing. (Thema op Maria 

Boodschap) 

 

 



28 mei 

 

Laat ons met Augustinus zeggen: “Lezing zoekt, gebed smeekt, meditatie vindt maar de 

contemplatie smaakt en geniet van wat men heeft gezocht, gevraagd en gevonden.” 

(Geestelijke geschriften) 

 

29 mei 

 

Wanneer iemand geroepen is om zielen te leiden, moet hij zich hiervoor geschikt maken door 

oefeningen van innerlijk leven. Hij zal zich volledig wijden aan het heil van de naaste. Maar 

hij moet altijd ogenblikken voorbehouden om zichzelf te bezinnen en om de onmerkbare 

uitputting van zijn ziel te herstellen. (Geestelijke geschriften) 

 

30 mei 

 

Zonder de Heilige Geest, zonder de genade, is de mens maar ijdelheid. Wat zijn verstand en 

begaafdheden van een mens zonder het licht van de H. Geest, zonder de genade? 

Wat betekenen alle voordelen van de natuur zonder de genade? Wat de schoonheid die je 

hebt, de onverschrokkenheid, de adel, indien je ze losmaakt van de genade ? Ach, het is louter 

ijdelheid. 

Wat zal het de mens baten dat hij rechter, een held, een vorst is, als hij de genade verloren 

heeft? (Niet gedateerd sermoen) 

 

31 mei 

 

Zoek dan de grootheid waar zij waarlijk te vinden is. Laat aan de minnaars van de wereld al 

die ijdele eretitels waarover zij zich zo verheffen terwijl hun zielen in de allerhoogste ellende, 

vernedering en armoede zijn. Acht groot en maak werk van de eretitels die je in waarheid 

groot maken. 

Acht groot de heiligmakende genade, want door die genade zijn wij kinderen Gods, tempels 

van de H. Geest, verblijfplaatsen van de goddelijke Majesteit, broeders en lidmaten van Jezus 

Christus, erfgenamen van God. (Niet gedateerd sermoen) 

 

 

 

God is liefde 
 

1 juni 

 

Jezus Christus kon ons geen groter bewijs van zijn liefde geven dan ons zijn Hart na te laten. 

Want men kan geen grotere liefde hebben dan zichzelf te geven voor hen die men bemint en 

die liefde is mateloos. Maar na zulke mateloze liefde van zijn kant heeft God, die onze 

Zaligmaker is, toch wel het recht om van onze kant een wederzijdse liefde te verwachten. 

(Sermoen, 1813) 

 

2 juni 

 

Kom allen tot Mij (Mt. 2, 28). 

Kom dan met vertrouwen, Ik ben je meester. Ik zal jullie onderrichten: Ik ben je vader, Ik zal 

jullie voeden. Ik ben je God, Ik zal jullie verrijken en verheerlijken met alle mogelijke 



genaden. Kom dan, wie je ook bent, zieken en gebrekkigen, Ik zal jullie genezen. Kom, 

bedrukten, Ik zal jullie troosten. Kom, armen, Ik zal jullie rijk maken. Kom, zondaars, Ik zal 

jullie vergeven. (Sermoen, 1813) 

 

3 juni 

 

Ja, wanneer een hart ontstoken is door deze vurige liefde, kan het niet meer rusten; het wil 

vooruit. Het heeft niet meer genoeg aan voeten om te gaan, het zoekt vleugels om te vliegen. 

Wij moeten de Heer zoeken zonder ophouden omdat wij Hem moeten beminnen zonder 

ophouden. (Niet gedateerd sermoen) 

 

4 juni 

 

De hoogste vorm van liefde die men voor iemand kan hebben, is voor hem te sterven. Die 

liefde heeft Jezus’Hart voor ons gehad. Hij is voor ons gestorven. 

Ach, allerliefsten, indien ons hart met dat beminnelijk vuur zou aangestoken zijn, hoe zouden 

wij ons niet inzetten om Gods glorie te vermeerderen, zelfs met verlies van ons leven! 

(Sermoen, 1809) 

 

5 juni 

 

Allerbeminnelijkste Hart van Jezus, vermits U mijn hart vraagt, zie, ik geef het U. U alleen 

zijt het waardig en alleen U kunt het gelukkig maken. Ik geef het U opdat het zou genezen van 

alle wonden van hoogmoed, eigenliefde, gehechtheid aan aardse zaken en nog grotere 

gehechtheid aan mijzelf, gebrek aan liefde voor mijn evenmens, in één woord, van al mijn 

wonden. 

Jezus Christus, mijn God, ik wens maar één ding: een plaats in uw Hart. (Sermoen, 1809) 

 

6 juni 
 

Overal verschijnt het goddelijk Hart als het hart van een goede vader die ons uitnodigt naar 

Hem toe te komen; als het hart van een trouwe vriend die onophoudelijk klopt aan de deur van 

ons hart om ons naar zich toe te trekken; als het hart van een zorgende herder die de 

verdwaalde schapen opzoekt om ze met de grootste vreugde bij de kudde te brengen. 

(Sermoen, 1811) 

 

7 juni 

 

Ik schaam mij Heer Jezus, dat mijn hart zo koud is voor U terwijl het uwe zo brandend van 

liefde is voor mij. Ik hoop dat mijn hart U voortaan met meer vurigheid zal beminnen. 

Voortaan zal ik alle krachten van mijn ziel opwekken tot wederliefde: mijn verstand om mij 

met volledige onderdanigheid te onderwerpen aan dit geloofspunt; mijn wil om U mijn 

grootste eerbied te bewijzen; mijn geheugen om deze liefde nooit te vergeten. 

Maar voortaan zal ik mijn liefde tonen wanneer ik nader tot uw heilig altaar. 

O God van liefde, mijn hart, gesterkt door uw genade, zal voor U branden met liefdesvuur. 

(Sermoen, 1819) 

 

 

 

 



8 juni 

 

Bemin dan allen, allerliefsten, het Hart van Jezus en algauw zullen jullie mensen zijn met 

ijver, ijver voor je eigen gelukzaligheid, ijver om voor de zondaars te bidden, ijver om de 

ongelukkigen en ellendigen te helpen, ijver om het Rijk Gods te bevorderen. Een hart door de 

liefde met het Hart van Jezus verenigd, is deelachtig aan zijn heiligheid, is de tempel waar 

God woont. (Niet gedateerd sermoen) 

 

9 juni 

 

O allerheiligste Hart van Jezus, o bewerker van alle genaden, oorsprong van alle 

volmaaktheid, leid onze gedachten, zuiver onze verlangens, heilig onze gevoelens, ontvang 

onze aanbidding en onze offerande. Geef ons, bidden wij, dat wij ootmoedig, zachtmoedig en 

geduldig zijn in het lijden en dat wij niets anders zoeken dan uw eer en glorie, dat wij niets 

anders liefhebben dan U in tijd en eeuwigheid. (Sermoen, 1811) 

 

10 juni 

 

Of wij rijk of arm zijn, wij moeten Hem ons hart geven: dat is de gave die Hij verlangt, dat is 

de gave die Hij aan ieder van ons vraagt met de grootste tederheid: “Mijn zoon”, zegt Hij ons, 

“geef Mij je hart. Ik heb mijn hart gegeven, moet jij Mij dan niet dat van jou geven?” (Niet 

gedateerd sermoen) 

 

11 juni 

 

Het menselijk hart is met betrekking tot het eeuwige goed te vergelijken met het water, dat uit 

zichzelf koud is en dat, om warm te worden of te blijven, door het vuur verwarmd wordt of 

warm gehouden. Zo is het ook met de mens. 

Uit zichzelf is hij koud en hij heeft niet de minste warmte van heilig begeren. Het is maar als 

de H. Geest in hem het vuur van de liefde ontsteekt dat hij warm wordt. (Niet gedateerd 

sermoen) 

 

12 juni 

 

Het uiterlijk kleed van je Bruidegom zal je maar weinig baten als je niet tezelfdertijd ook de 

inwendige geest van je Bruidegom verwerft. Je zoudt niet op de vastgestelde tijd vruchten 

dragen indien je niet geplant waart langs de stroom om hieruit het nodige vocht te trekken dat 

je behoeft voor je groei. De bron is het inwendige gebed of de meditatie. (Sermoen bij de 

inkleding) 

 

13 juni 

 

Gedurende zijn sterfelijk leven trok Hij zich dikwijls terug op de bergen of in de woestijn, 

waar Hij hele nachten doorbracht in overleg met zijn Hemelse Vader, terwijl alle schepselen 

zwegen. Zijn gebed heeft Hij nooit onderbroken. 

Gelukkig zijn dan allen die van het gebed houden. (Niet gedateerd sermoen) 

 

 

 

 



14 juni 

 

Gelukkig, ja duizendmaal gelukkig wie de H. Geest bezit, dat is de heiligmakende genade 

waardoor we met onze God verenigd worden. Het is de genade die de H. Geest in onze ziel 

stort samen met de liefde, de genade die het leven van onze ziel is, het onderpand van onze 

hoop. (Niet gedateerd sermoen) 

 

15 juni 

 

Je kunt Jezus Christus niet volmaakter afbeelden dan door hen behulpzaam te zijn die in 

ellende zuchten, die het kruis van de armoede dragen samen met ziekten en ellende, die 

overvallen worden door alle rampen en ongelukken samen. (Brief, 1827) 

 

16 juni 

 

Ach, je hebt je God verlaten en je bent er niet door bewogen. Als je een verlies lijdt dan hou 

je niet op met klagen. En nu laat je geen traan nu je je God verloren hebt. Overdenk toch wat 

er nodig is om een versteend hart te vermorzelen. 

Als je God verlaten hebt, zal je Hem terugvinden door boetvaardigheid en wenen. (Niet 

gedateerd sermoen) 

 

17 juni 

 

Hetgeen ons het allermeest moet bewegen om God te dienen is dat Hij voor ons het 

allerheiligste sacrament van het altaar heeft ingesteld waarin Hij zichzelf geheel aan ons 

gegeven heeft tot spijs en drank, om door dat middel heel zijn Geest in onze ziel te storten en 

de onsterfelijkheid aan ons lichaam mee te delen, opdat Hij zo in ons zou blijven en wij in 

Hem en één met Hem zouden worden. Hij heeft zich geheel aan jullie gegeven. Wat kunnen 

jullie minder doen dan je geheel geven aan zijn dienst. (Niet gedateerd sermoen) 

 

18 juni 
 

De zusters zullen een gedurige aanbidding houden ter ere van het H. Hart. De uren zullen 

onder de verschillende kloosters verdeeld worden. (Regel van de Zusters van Liefde, 1833) 

 

19 juni 

 

Het is prijzenswaardig standvastig te zijn in tegenspoed, maar het is bijna een mirakel niet te 

vallen wanneer men in weelde verkeert. (Niet gedateerd sermoen) 

 

20 juni 

 

De voorzienigheid ondersteunt ons, beschermt ons, leidt ons bij dag en waakt over ons bij 

nacht. Zij bezorgt ons het brood dat wij eten. Zij doet uit de schoot van de aarde het water 

ontspringen dat wij drinken. Zij geeft het sap aan de vruchten en de planten. Om het in één 

woord te zeggen: zij voorziet zonder ophouden in al onze noodwendigheden met een 

eindeloze goedheid. (Sermoen, 1813) 

 

 

 



21 juni 

 

Als je ziel gewond is, dan moet je goede geneesmiddel gebruiken. Hij die met eerbied tot de 

heilige eucharistie nadert, zal in zich een weldadige ommekeer ondervinden. (Sermoen, 1787) 

 

22 juni 

 

Zoals dan het lichamelijk voedsel het fysieke leven in stand houdt, het nieuwe kracht geeft, zo 

houdt dit allerheiligste sacrament het leven van de ziel in stand, geeft haar nieuwe kracht, 

wakkert de verzwakte deugd weer aan, versterkt de mens tegen de aanvallen van de vijand en 

doet hem groeien in volmaaktheid. Dit is het brood dat het hart van de mens versterkt. 

(Sermoen, 1788) 

 

23 juni 

 

Uit deze levende bron van Gods genade zullen jullie overvloedig alle genaden en deugden 

putten die je nodig hebt. Je zoekt de wijsheid en je zal hier de Eeuwige Wijsheid in eigen 

persoon ontvangen. Je bidt om zuiverheid en je zal hier de zuiverheid zelf ontvangen. Je hebt 

sterkte nodig om in de gevaren van het leven de deugd te bewaren, en je zal hier de bron van 

alle genaden ontvangen, die je beschermen kan tegen al wat schadelijk is voor je zaligheid en 

die je het voornaamste hulpmiddel geven kan om christelijk te leven. (Sermoen, 1788) 

 

24 juni 

 

Aangezien dit heilig sacrament een sacrament van liefde is, moet men het met liefde 

benaderen. Men moet God beminnen, die ons zozeer bemint. Vermits Hij zich geeft aan ons, 

moeten wij onszelf aan Hem geven. Vermits Hij ons helemaal toebehoort, moeten wij Hem 

helemaal toebehoren. (Sermoen, 1806) 

 

25 juni 

 

De menswording van Christus is een wonderwerk geweest. Maar nog wonderlijker is wat Hij 

gedaan heeft met de instelling van het hoogwaardige sacrament van het altaar. 

In dit heilig sacrament heeft Hij niet slechts zijn godheid, maar ook zijn mensheid bedekt 

onder de gedaante van brood en wijn opdat wij Hem zouden kunnen eten. In de menswording 

was de mens verenigd met God, maar in het heilig sacrament wil Hij die God en mens is, zich 

verenigen met ons. (Sermoen, 1807) 

 

26 juni  

 

Gelukkig, ja, duizendmaal gelukkig zij die Jezus Christus zullen bemind, aanbeden en 

gediend hebben in de schaduw van zijn heilig sacrament. Zij zullen Hem in de hemel 

aanschouwen van aanschijn tot aanschijn; zij zullen Hem beminnen en Hem loven heel de 

eeuwigheid. (Sermoen, 1810) 

 

27 juni 

 

Jezus Christus verdient door ons in zijn sacrament van liefde bezocht te worden. Immers het 

is uit liefde tot ons dat Hij het ingesteld heeft. Ach, wie zal die wederliefde kunnen weigeren 



vermits Hij zo een oneindige liefde voor ons gehad heeft en nog heeft. Wij zijn Hem dan ook 

alle liefde schuldig. (Niet gedateerd sermoen) 

 

28 juni 

 

Als wij verdriet, tegenzin of dorheid voelen, moeten wij de moed niet verliezen of 

kleinmoedig worden, maar trouw en standvastig aan de voeten van de goddelijke Meester 

geduldig blijven wachten tot Hij zich gewaardigt zijn blik op ons te laten rusten. 

Ach, geliefden, welke genaden zouden jullie niet ontvangen indien jullie die goddelijke 

Zaligmaker in zijn heilig sacrament van liefde dikwijls zouden bezoeken. Nooit zouden jullie 

terugkeren van zijn tegenwoordigheid zonder nieuwe weldaden te hebben ontvangen. 

(Sermoen, 1810) 

 

29 juni 

 

Als je het brood des levens eet dat voor jullie gebroken wordt, zijn er dikwijls geen vlammen, 

geen vonken, geen gensters van liefde in jullie te vinden. 

Ik ben beschaamd, Heer Jezus, als ik bedenk dat ik totnogtoe zo weinig acht sloeg op de 

overgrote liefde die U mij betoond hebt door de instelling van dit hoogwaardige sacrament. 

Mijn hart, versterkt door uw genade, zal branden van minne voor U. (Niet gedateerd sermoen) 

 

30 juni 
 

Wanneer wij een bezoek brengen aan het heilig sacrament van het altaar en in aanbidding 

zijn, moeten we ook voor anderen bidden. 

Als je huisvader bent, moet je je familie, heel je huisgezin aan Jezus in het heilig sacrament 

aanbevelen. 

Indien je een vijand hebt, mensen die je onrecht hebben aangedaan, dan moet je trachten hen 

te zien met Jezus’ Hart. Hij houdt van hen. Vergeef hun van ganser harte en bid voor hen. 

(Sermoen, 1810) 

 

 

 

Gebed 
 

1 juli 

 

De aanvang van het religieuze leven is doorgaans vurig. Men legt de grondslag van zijn 

geestelijk gebouw met een ijver en een vlijt die nooit schijnen te zullen verminderen. 

Maar als die eerste ijver voorbij is, besluit men eigenmachtig dat men recht heeft op rust. 

Bedenk dat de geest van de levensstaat die jullie hebben aangenomen, dezelfde is voor elke 

leeftijd. (Niet gedateerd sermoen) 

 

2 juli 

 

Wie ben jij, Zuster van Liefde?  

Ik ben niets, bijgevolg kan ik niets uit mijzelf, ben ik niet in staat tot de geringste handeling. 

Als ik dus niets kan, moet ik mijn toevlucht nemen tot Hem door wie men alles kan en die 

alles verleent aan haar die met een vast vertrouwen en met een oprechte nederigheid tot Hem 

gaat en die de weg van de gehoorzaamheid bewandelt. Het middel om te doen hetgeen wij 



niet uit onszelf kunnen, is dus een beroep doen op de Almachtige in het gebed en alles 

ondernemen uit gehoorzaamheid. (Conferentie) 

 

3 juli 

 

Ik ben een zondares. Hij vraagt van mij geen andere genoegdoening dan de stipte 

onderhouding van de regel en mezelf geheel verloochenen. (Conferentie) 

 

4 juli 

 

Ik ben een Zuster van Liefde belast met de opvoeding van kinderen. Ik heb dus te danken 

voor de kostbare gave van zoveel zielen over wiens heil men eens rekenschap moet afleggen. 

(Conferentie) 

 

5 juli 

 

Hoe moet ik dus mij kwijten van deze opdracht? 

Door mijn toeleg op mijn werk, mijn taak ter harte nemen, werken voor het geestelijke en 

tijdelijke welzijn van die kinderen, vriendelijk zijn tegenover hen en indien nodig, hen 

berispen, maar met zachtheid; geen voorkeur hebben noch voor de ene noch voor de andere 

maar in elk afzonderlijk het kind Jezus zien. (Conferentie) 

 

6 juli 

 

Mij er met zorg voor inzetten. Maar alles zoveel mogelijk doen op de voorgeschreven tijd en 

in geval van nood het offer brengen van een oefening van godsvrucht voor een werk van 

naastenliefde. (Conferentie) 

 

7 juli 
 

Uit geest van eenheid met mijn medezusters altijd vriendelijk omgaan en in geval van een 

kleine onverschilligheid mij ervoor hoeden er niet het minste teken van te laten blijken in het 

bijzijn van leerlingen. (Conferentie) 

 

8 juli 

 

Alles doen met een zuivere bedoeling, alleen werkend voor hetzelfde doel, de glorie van God 

en het welzijn van deze zielen, want als wij allen van dezelfde geest doordrongen zijn en 

werken op dezelfde manier, zien de leerlingen de eenheid die onder de zusters leeft. 

(Conferentie) 

 

9 juli 

 

Je moet dat goed doen waarmee je belast werd en je niet opdringen in de functie van een 

ander. Dat is het middel om in vrede te leven. (Conferentie) 

 

 

 

 

 



10 juli 

 

Een middel om in het klooster gelukkig te leven is niets op je hart te laten liggen wat je 

verdriet veroorzaakt. Je moet daarentegen heel je hart openen in de biecht en soms buiten de 

biecht. Je moet zelfs alle twijfels te kennen geven. (Geschriften) 

 

11 juli 

 

Je vindt religieuzen die zich een illusie maken met betrekking tot de stilzwijgendheid. Zij 

menen dat het een deugd is tijdens de recreatie zwijgzaam te zijn. Integendeel! Tijdens de 

recreatie moet je praten en bijdragen tot de ontspanning van de gemeenschap. 

Maar luidruchtigheid en uitbundig lachen betamen niet. 

Je moet je verblijden, maar in de Heer. (Geschriften) 

 

12 juli 

 

Ik wens jou en je medezusters de waardigheid en het geluk van een Zuster van Liefde. Want 

ik meen dat ik aan je roeping geen naam kan geven die verheven genoeg is. Wil ik je dienares 

van God noemen? Dat is veel te klein en te weinig. Vriendin van God? Het is nog te weinig. 

Bruiden en beelden van God? Ik zeg nog niet genoeg. Engelen van de wereld? Nog niet 

genoeg. Maar ik mag zonder vermetelheid met de H. Schrift zeggen: Vos estis Dii: jullie zijn 

goden op aarde. (Conferentie, 1828) 

 

13 juli 

 

Hoe gelukkig is het in een huis te wonen tussen liefde, gehoorzaamheid, geduld, vrede en 

behulpzaamheid, in een huis waar men niets anders ziet dan engelen, waar men slechts God 

hoort loven, waar men uit het gebed komt in liefde en stilzwijgendheid, waar men slechts 

werken van liefde doet, waar men geen ander vuur ziet dan harten van goddelijke liefde, waar 

geen andere klachten geuit worden dan dat men elkaar niet voldoende tekens van liefde kan 

bewijzen. (Brief, 1829) 

 

14 juli 

 

Ontwerp een rustplaats voor de oude en ziekelijke zusters. Niets is er redelijker dan dat de 

zusters, die heel hun jonge leven besteed hebben aan het dienen van zieken, het oppassen van 

kranzinnigen, het onderwijzen van kinderen, eens dat zij oud of hulpbehoevend geworden 

zijn, ook een bijzondere oppas en verzorging verwachten. 

Daarom zou de congregatie over plaats moeten beschikken dichtbij de stad of de uitgang van 

de stad, waar de lucht zeer gezond en de plaats aangenaam en stil is. (Geschriften) 

 

15 juli 

 

Iedere roeping moet van God komen. Het is dus je plicht niets in de weg te plaatsen, wat je 

niet zult doen zo je je zorgvuldig en trouw op de studie toelegt en zonden vermijdt. 

Als je zo beantwoordt aan de genaden die de Heer niet zal nalaten je te geven, zal je de weg 

volgen die je naar je geluk zal leiden. (Brief) 

 

 

 



16 juli 

 

Jullie zijn door je roeping en professie verrezen uit het wereldse leven tot het geestelijke. 

Je moet dan leven in de wereld, maar afgescheiden van de wereld. 

Wat kunnen wij nog meer wensen als wij het geluk hebben Jezus Christus en God te bezitten? 

(Brief, 1827) 

 

17 juli 

 

“Ziedaar” zegt je heilige vader Bernardus, “de ware liefde die neerdaalt in een hospitaal 

bewoond door zieken en alle soorten ongelukkige en ellendige mensen: slechts leven om hen 

te dienen”. 

Neem dan de waardigheid van je roeping in acht door er onberispelijk en trouw in te leven 

vermits je in je bediening de persoon van God verbeeldt. (Brief, 1828) 

 

18 juli 

 

Er is geen volmaaktheid noch heiligheid voor een religieus zonder dat hij zijn regel 

onderhoudt. 

De regel is voor een religieus de weg die naar de hemel leidt. (Geschriften) 

 

19 juli 

 

Een werk dat goed is in zichzelf en zelfs heroïsch, maar niet in overeenstemming met de 

religieus die het doet, strekt hem niet tot verdienste en is geenszins aangenaam aan God. 

(Geschriften) 

 

20 juli 

 

Wanneer de regels goed onderhouden worden dan moeten er liefde, eendracht, godsvrucht en 

alle soorten deugden heersen. Daar is dan de hemel. De deugden kunnen niet bestaan in een 

klooster waar de regels niet goed onderhouden worden. Daar is geen rust, geen vrede, geen 

ingekeerdheid, in één woord geen heiligheid. (Brief, 1832) 

 

21 juli 

 

Lieve broeders, de regels die ik jullie geef, zijn gehaald uit de geschriften van heilige en 

godvruchtige mannen en bevatten een deel van jullie plichten, nl. voor je uitwendig gedrag. 

Maar wat het inwendige betreft is het de Geest Gods, de H. Geest zelf die het in je hart moet 

drukken. (Aanbieden regel, 1809) 

 

22 juli 

 

Het is de Geest van waarheid die jullie alle waarheid zal leren en je aandachtig zal maken 

voor al wat onze aanbiddelijke Zaligmaker in het heilig evangelie geleerd heeft over de 

plichten van hen die Hij door zijn oneindige barmhartigheid verkozen heeft om tot het getal 

van zijn leerlingen gerekend te worden. (Aanbieden regel, 1809) 

 

 

 



23 juli 

 

We worden door de Geest geroepen de Heer na te volgen in zijn pijnlijk en werkzaam leven, 

in zijn ijver voor de glorie van zijn Hemelse Vader en voor de zaligheid van de zielen; in zijn 

minzaamheid en in zijn medelijden tot allerlei behoeftigen, zieken en zwakken die tot Hem 

kwamen of gebracht werden en die Hij allemaal genas, indien zij of degene die hen brachten 

in Hem geloofden. (Aanbieden regel, 1809) 

 

24 juli 

 

De Geest van liefde die God zelf is zal je een vurig verlangen ingeven om onderricht te 

worden in de verhevenste leer, de volmaakte deugden en in de evangelische raden welke een 

mensgeworden God in het heilig evangelie voorhoudt aan hen die Hij uitverkoren heeft als 

zijn leerlingen bereid zijn Hem te volgen in zijn onvermoeibare arbeid, op al zijn pijnlijke en 

moeilijke wegen en in zijn onophoudelijke vereniging met zijn Vader. (Aanbieden regel, 

1809) 

 

25 juli 

 

We moeten onophoudelijk bidden tot de Almachtige dat Hij ons een vurig en krachtdadig 

verlangen zou geven om zijn ware leerlingen te worden. (Aanbieden regel, 1809) 

 

26 juli  

 

Wat is het dan, mijn God, dat ons belet Jezus na te volgen en zo uw ware leerlingen te zijn? 

O aanbiddelijke waarheid, Gij antwoordt op mijn vraag door deze weinige maar krachtige 

woorden van het heilig evangelie : “Wie niet verzaakt aan al wat hij bezit, kan mijn leerling 

niet zijn”. (Aanbieden regel, 1809) 

 

27 juli 

 

De H. Franciscus van Sales leert dat de vermaningen niet moeten gedaan worden al berispend, 

maar met zachtmoedigheid. Men kan immers niet uitdrukken hoe krachtig de vriendelijkheid 

iemand tot het goede aanlokt. (Regel Zusters van Liefde, 1833) 

 

28 juli 

 

Tijdens het werk zal men zich steeds onder de tegenwoordigheid van God stellen, en dikwijls 

een schietgebed bidden. (Regel Zusters van Liefde, 1833) 

 

29 juli 

 

Er wordt een gastmeesteres aangesteld om de vreemdelingen te ontvangen. Deze moet een 

voorbeeld zijn van liefde en getrouwheid aan de regel; ze zal zijn als een Engel in een 

sterfelijk lichaam. (Regel Zusters van Liefde, 1833) 

 

30 juli 

 

Alle zusters zullen zich inspannen om nooit iets te laten blijken dat de liefde zou kunnen 

hinderen. (Regel Zusters van Liefde, 1833) 



31 juli 

 

Een Zuster van Liefde zal de regel zeer nauwkeurig onderhouden, zoetaardig zijn in manieren, 

evangelisch eenvoudig leven, de volmaakte eensgezindheid bewaren, alle soorten van 

ongelukkige mensen liefhebben, de stilzwijgendheid onderhouden, werkzaam zijn en geen 

eigendommen bezitten. (Regel Zusters van Liefde, 1833) 

 

 

 

Geloften – Evangelisch leven 
 

1 augustus 

 

De doelstelling van de congregatie is naast het werken aan eigen volmaaktheid, en dit met de 

goddelijke genade, ook werken voor de zaligheid van de medemens. Daartoe zal men alle slag 

van liefdewerken beoefenen, de armen en behoeftigen tot zich trekken en hen behulpzaam 

zijn opdat ook zij tot de volmaaktheid en zaligheid mogen komen. (Regel Zusters van Liefde, 

1833) 

 

2 augustus 

 

Men zal voor alles zorgen voor de zieken en hen dienen alsof men Jezus Christus zelf diende. 

(Regel Zusters van Liefde, 1833) 

 

3 augustus 

 

In ieder klooster zal men arme zieke mensen en arme verlaten wezen opnemen. Volgens de 

geest van de H. Vincentius mag men alleen armen en behoeftigen verzorgen. Dus zal men 

geen pensionaat inrichten voor rijke kinderen, tenzij uitzonderlijk en onder de uitdrukkelijke 

voorwaarde dat er eerst wel arme kinderen worden opgenomen. (Regel Zusters van Liefde, 

1833) 

 

4 augustus 

 

De zusters zullen gedenken dat zij de dienstmeiden zijn van de armen en dat zij Jezus moeten 

dienen in de persoon van de arme geesteszieken en lichamelijke zieken. Zij zullen hun 

opdracht vervullen in ootmoed, eenvoud en liefde en hun werken uitvoeren met zorg en 

aandacht, trouw en genegenheid. (Regel Zusters van Liefde, 1833) 

 

5 augustus 

 

Ook aan de lastigsten zal men goede zorg verlenen. (Regel Zusters van Liefde, 1833) 

 

6 augustus 

 

De Zusters van Jezus en Maria zullen het beschouwend leven, voor zoveel het met hun 

plichten overeenkomt, verenigen met het actieve leven, dat bestaat uit het dienen van de arme 

zieken, ban geesteszieken, wezen en andere arme kinderen opvoeden, school houden en alle 

andere liefdewerken, volgens de geest en de regel van de H. Vincentius a Paulo. (Regel 

Zusters van Liefde, 1833) 



7 augustus 

 

De zusters zullen dagelijks minstens één uur wijden aan inwendig gebed. (Regel Zusters van 

Liefde, 1833) 

 

8 augustus 
 

Het dienen van de zieken is een achtingswaardige roeping; door deze dienst wordt je 

medehelpster en dienaressen van de voorzienigheid van God die Hij heeft over de zieken. 

Tevens moet je beseffen dat het Jezus Christus zelf is die je in de zieken dient; Hij is het die 

alle hulp ontvangt die je door jouw handen besteedt aan zijn ledematen. (Teksten, 1833) 

 

9 augustus 

 

We moeten onze harten zuiver houden in het dienen van de zieken en geen andere gedachten 

toelaten. Zoals we alle momenten de zieken moeten dienen, moeten we ook ieder ogenblik 

ons hart verheffen tot de Heer en God altijd tegenwoordig brengen. (Teksten, 1833) 

 

10 augustus 

 

We zullen naar de zieken gaan met een ootmoedige eerbied door in hen Jezus zelf te zien die 

lijdt in hen. Indien bepaalde zieken ons zouden afschrikken, moeten we dat sterk geloof in het 

werk zetten door Jezus zelf te zien. Met de ogen van het geloof zullen we de zieken met ijver 

en vurigheid dienen. (Teksten, 1833) 

 

11 augustus 

 

Het is waar dat mensen een ingeboren afkeer hebben om zwaar zieken te verzorgen. Maar de 

liefde met de plaats innemen van de natuur; het is de liefde die ons kracht moet geven om het 

verdriet, de afkeer en de ongerustheid te verdrijven. Liefde geeft krachten die de natuur niet 

kan geven. (Teksten, 1833) 

 

12 augustus 

 

Onze liefde moet oprecht zijn en zonder geveinsdheid; onze genegenheid moet vol zijn van 

waarachtige broederlijke tederheid en we moeten de zieken met eerbied dienen.  

Onze zorgvuldigheid moet eindeloos zijn, altijd indachtig dat we de Heer zelf dienen. We 

moeten onze dienst vervullen met blijdschap; met geduld en met een groot hart. (Teksten, 

1833) 

 

13 augustus 

 

Het is door de geest van liefde dat we met blijdschap de zieken zullen dienen, hen in alles 

helpen, troosten en hun pijnen verlichten zodat ze werkelijk geloven dat ze door ons gediend 

worden uit de grond van ons hart en met een waarachtige ijver. (Teksten, 1833) 

 

 

 

 

 



14 augustus 

 

We zullen met veel geduld naar de zieken gaan. Het is Christus die ons de ijver instort om alle 

moeilijkheden en walgingen van ons gemoed ten opzichte van de zieken te verdragen. We 

moeten gedenken dat het Jezus zelf is die voor ons geduldig geleden heeft. (Teksten, 1833) 

 

15 augustus 

 

We mogen de moed niet verliezen en kleinmoedig worden, want wij hebben ons bloed nog 

niet vergoten zoals Christus voor ons heeft gedaan. We mogen derhalve niet klagen, want 

hierdoor verliezen we ons geduld. Al de afkeer, het ongeduld en het ongemak wat ons 

overkomt in de zorg van zieken moeten we opofferen aan Jezus Christus omwille van onze 

zonden die we tegen Hem misdreven hebben. (Teksten, 1833) 

 

16 augustus 

 

Al het ongemak dat de ziekendienst ons meebrengt moeten we opnemen in een geest van 

boetvaardigheid. Laten we gedenken dat de Heer in zijn grote goedheid, zachtmoedigheid en 

barmhartigheid deze lichte moeilijkheden en verstervingen aanneemt in plaats van de eeuwige 

pijn die we omwille van het kwaad dat we doen verdiend hebben. (Teksten, 1833) 

 

17 augustus 

 

De overweging van de dood en het oordeel mag ons helpen om de moeilijkheden van onze 

dienst te overstijgen. (Teksten, 1833) 

 

18 augustus 

 

De ootmoed is de mooiste en aangenaamste deugd die in een religieus kunnen gevonden 

worden. Hiermee worden we gelijk aan Gods Zoon die de natuur van een slaaf heeft 

aangenomen om zich te vernederen; Hij is gekomen om te dienen en Hij heeft zelfs zijn eigen 

leven gegeven voor onze verlossing. Zo zal de liefde voor de ootmoed ons het geringste doen 

liefhebben en ons ook onszelf laten verachten in de ogen van de wereld. (Teksten, 1833) 

 

19 augustus 

 

De zachtmoedigheid is de afstraling van de ootmoed. Het komt de religieuzen toe de arme 

mensen te dienen zoals Christus ons heeft voorgedaan. (Teksten, 1833) 

 

20 augustus 

 

We moeten niet alleen zorgen voor de lichamelijke zieken, maar eveneens voor hun geestelijk 

welzijn. Het is juist onze bedoeling dat we via de lichamelijke hulp het zieleleven van de 

zieken zouden dienen. Door het voorleven van de deugden zullen we de zieken aanmoedigen 

zelf deugdzaam te leven. (Teksten, 1833) 

 

21 augustus 

 

Indien we op eigen krachten willen steunen, bedriegen wij onszelf, want God zal zijn hand 

van ons aftrekken en dan zullen we krachteloos worden. Maar door het gebed zullen we alle 



middelen krijgen die we nodig hebben om de zieken goed te dienen, om onszelf te heiligen, 

om onze medemens met ons goed voorbeeld te stichten. (Teksten, 1833) 

 

22 augustus 

 

Zoek en betracht in geest van armoede wat het geringste is en het meest verworpen in kleding, 

woonst, enz. Dien graag de arme en de ellendige die het uitschot is van de wereld. Dat is de 

geest van Christus. (Geschriften) 

 

23 augustus 

 

Wees eenvoudig in al je manieren en een vijand van alle gezochtheid. (Geschriften) 

 

24 augustus 

 

Weet dat de werken van liefde zich uitstrekken tot alle soorten van arme en zieke mensen, 

niemand uitgezonderd; tot het dienen van krankzinnigen, ook tot het opvoeden van arme 

kinderen. (Ondervraging, 1813) 

 

25 augustus 

 

Weet dat naast de drie geloften van gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid, wij een vierde 

moeten doen, nl. het dienen van zieke armen en behoeftigen en hen behulpzaam te zijn 

volgens de instelling en regel van de congregatie. (Ondervraging, 1813) 

 

26 augustus  

 

Weet dat we deze vierde gelofte moeten doen van de arme zieke te dienen in alle plaatsen, 

niemand uitgezonderd, hetzij in hun huizen hetzij in de hospitalen; van de krankzinnigen te 

verzorgen, van arme kinderen op te voeden en te onderrichten van school te houden, van alle 

soorten van werken van liefde volgens de geest van de H. Vincentius a Paulo. (Ondervraging, 

1813) 

 

27 augustus 

 

Het lijkt mij dat het onredelijk zou zijn om in zo een strenge winter te beletten dat er bij jullie 

soep en andere zaken uitgedeeld worden aan de armen. 

Het zou een schande zijn dat mensen die lijden aan kankers of andere kwalen, zo slecht 

zouden gevoed en verzorgd worden, al zijn het dan arme mensen, die niet veel gewoon zijn. 

(Brief, 1830) 

 

28 augustus 

 

Wees blij als het je soms aan iets ontbreekt, zelfs als het iets noodzakelijk is, want het is het 

ware teken van de waarachtige arme van geest en van een volmaakt navolger van Jezus 

Christus. (Geschriften, 1822) 

 

29 augustus 

 



O goede Jezus, die ons door het licht van uw heilig evangelie  geleerd hebt, aan het aardse te 

verzaken en het hemelse lief te hebben, geef ons de ware armoede die wij U bij onze professie 

beloofd hebben. 

Wij verlieten de wereld om gelijkvormig te worden aan U, die geen steen had waarop uw 

hoofd kon rusten. 

Neem onze armoede aan. Wij staan U onze ziel en ons lichaam af. Maak ze zo arm als Gij het 

verlangt opdat wij in U onze rijkdom vinden en het Rijk van uw Vader erven. Amen. 

 

30 augustus 

 

Almachtige, eeuwige God, Gij hebt ons tot maagden verkoren opdat wij, vrij van zinnelijke 

banden en rein naar lichaam en geest, onverdeeld de uwen zouden zijn. 

Wij danken U om deze uitverkiezing en willen er aan beantwoorden. Wij weten echter dat uw 

genade onze zuiverheid beschermen en louteren moet. Help ons dan te sterven aan iedere 

ongeregeldheid, aan al het minder gave in onze gedachten en gevoelens. Amen. 

 

31 augustus 

 

O Christus Jezus, die de gedaante van een slaaf hebt aangenomen en gehoorzaam geworden 

zijt tot de dood aan het kruis, Gij leert ons hoe wij afstand zullen doen van eigen wil. 

Onze erfelijke trots en persoonlijke zonden hebben zo dikwijls aan God weerstaan. Door de 

gelofte van gehoorzaamheid hebben wij Hem alles kunnen geven, wat wij eens in 

weerspannigheid hielden. 

Geef dat wij niet grootmoedig, niet kleinmoedig, maar ootmoedig zijn. 

Toen Gij gehoorzaam geweest waart tot de dood, heeft de Vader U verheven. 

Laat ons, na een dienstbaar en gehoorzaam leven delen in uw heerlijkheid. Amen. 

 

 

 

Gemeenschap 
 

1 september 

 

De liefde moet een tedere, kinderlijke, oprechte en standvastige liefde zijn, een liefde die 

helemaal volmaakt is, die medelijden heeft met hun lijden, die deelt in hun vreugde. Ze geeft 

geen reden tot droefheid. “Kindertjes, heb toch niet lief met woorden, maar met daden en in 

waarheid” (1 Joh. 3,18). (Sermoen, 1804) 

 

2 september 

 

Het verzoek van de twee zusters, dat slechts steunde op de liefde, had zulk een kracht op 

Jezus dat, toen Hij de ellendige toestand van zijn vriend Lazarus zag, Hij zelfs tranen stortte. 

Hier zien we, hoeveel de liefde vermag en hoe alleen door een eenvoudig beroep te doen op 

die liefde, de Heer Jezus niet alleen geweend heeft, maar Lazarus ook uit de dood heeft 

opgewekt. (Sermoen Blaasveld, 1787) 

 

3 september 

 

Ach, mijn God, laat niet toe dat één van mijn parochianen zou verloren gaan. Ik bemin hen 

allen uit liefde tot U. (Sermoen, 1802) 



4 september 

 

Mijn derde plicht, geliefden, is mijn dienst. Ik ben jullie mijn waken, mijn zorgen, mijn 

inspanning, mijn rust verschuldigd, niet slechts bij bepaalde gelegenheden, maar op ieder 

ogenblik, iedere dag en iedere nacht, ondanks de verre, lastige en modderige wegen. 

(Sermoen, 1802) 

 

5 september 

 

Roep mij telkens als het jullie belieft, en spaar mij niet, vrees niet om mij te storen. Ik 

bengelukkig als ik naar het voorbeeld van Jezus Christus, mijn Meester, voor jullie mijn rust, 

mijn gezondheid en zelfs mijn leven mag opofferen. (Sermoen, 1802) 

 

6 september 

 

Ik zal in alles en overal trachten jullie nuttig te zijn, ik zal mijn gebed voegen bij mijn werk. 

Ik zal mijn gebeden vermenigvuldigen voor hen die naar mijn vermaningen en mijn raad niet 

willen luisteren en ik zal voor hen offers opdragen. (Sermoen te Ronse, 1802) 

 

7 september 

 

Ziedaar wat jullie mij schuldig zijn: liefde en erkentelijkheid. Liefde: God is mijn getuige dat 

ik jullie bemin, dat ik aan jullie zoveel goeds toewens als aan mijzelf en ik verheug mij dat ik 

ook in je liefde mag delen. 

Erkentelijkheid die bestaat in je vriendschap, in het vertrouwen dat jullie in mij stellen, in het 

bidden voor mij. (Sermoen te Ronse, 1802) 

 

8 september 

 

Jongeren, bid voor mij: ik draag je in mijn hart. Vaders en moeders, bid voor mij: ik wil 

samen met jullie de zorgen voor je kinderen dragen. Bid voor mij, arme mensen: jullie zijn de 

lijdende ledematen van de Heer; als zodanig zal ik jullie eren, beminnen en helpen. 

Bid voor mij, zieken en gebrekkigen, ik zal alles voor jullie derven, ik zal met jullie delen 

alles wat ik in mijn huis heb. (Sermoen, 1802) 

 

9 september 

 

Om goed de gelofte te onderhouden de zieken te dienen, volstaat het niet dezen te dienen en 

niet die anderen, of aan de enen met liefde te geven al wat zij nodig hebben en de anderen 

maar half te dienen. Maar of jullie nu de zieken moeten dienen of belast zijn met het 

onderricht aan de kinderen, voor ieder afzonderlijk moeten jullie dezelfde liefde hebben en 

dezelfde aandacht voor al hun kwalen. (Laatste geestelijke toespraak, 1836) 

 

10 september 

 

Laten wij zo lang de werken van liefde verrichten, zo lang over de liefde spreken en ervoor 

bidden tot God die liefde in alle harten ontsteekt. (Niet gedateerd sermoen) 

 

 

 



11 september 

 

De liefde tot de medemens? Het is die liefde die jullie door zo nauwe banden moet verenigen 

dat er niettegenstaande alle verschil van afkomst, begaafdheden, enz., onder jullie maar één 

geest, één hart en één ziel te vinden is. (Niet gedateerd sermoen) 

 

12 september 

 

Je moet voor elkaar oprechte liefde hebben en elkaar met wederzijdse eerbetuigingen 

voorkomen. Het is hier dat je elkaar met liefde verdragen moet, ernaar trachtend met alle 

zorgvuldigheid de eenheid van geest door de band van vrede te bewaren. (Niet gedateerd 

sermoen) 

 

13 september 

 

Welke wonderbare en gewaardeerde invloed brengt toch de lofwaardige gesteltenis van een 

ware ootmoedige in de samenleving teweeg. Zij doet hem in zijn evenmens niets anders 

bespeuren dan hetgeen goed en deugdzaam is. Zij doet hen zich inbeelden dat iedereen 

volmaakt is en zo doet zij hem eenieder met vriendelijkheid en eerbied bejegenen. (Niet 

gedateerd sermoen) 

 

14 september 

 

Je moet de armen beminnen omdat het mensen zijn zoals jullie. 

Je moet ze beminnen omdat zij ledematen zijn van de H. Kerk, ledematen van hetzelfde 

lichaam waar Christus Jezus het Hoofd van is. Want “al wat gij gedaan hebt voor een dezer 

geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan”. (Niet gedateerd sermoen) 

 

15 september 

 

Behandel iedereen zacht en vriendelijk. Tracht iedereen te dienen en plezier te doen zoveel je 

kan. 

Sta zieke en behoeftige mensen met de grootste zorg en aandacht bij en tracht door je zachte 

manieren, woorden en antwoorden te voorzien in dingen die je niet kan doen of geven. 

(Geschriften, 1821) 

 

16 september 

 

Je mag niet afkerig staan tegenover je evenmens. Wacht je ervoor ook maar de minste afkeer 

te laten blijken tegenover iemand door hem uit verachting niet aan te spreken of te helpen in 

nood. (Geschriften, 1821) 

 

17 september 

 

Hecht je nooit te sterk aan de ander en vlucht alle familiariteit. 

Oordeel niemand. Probeer in het algemeen een goed gedacht te hebben over alles en iedereen. 

(Geschriften, 1821) 

 

 

 



18 september 

 

Beoefen nauwkeurig de liefde onder elkaar. Voorkom elkaar in alles met tekens van liefde. 

Veroorzaak of geef niemand ook maar in het minst droefheid, pijn of misnoegdheid. Verdraag 

elkaars gebreken met liefde. Beklaag je over niemand. Wees elkaar behulpzaam. Benijd 

niemand. Draag elkaar een welwillende liefde toe, zodat je blij bent wanneer men goed is 

voor een ander of wanneer hij iets bekomt: zó alsof het aan jouzelf gedaan werd. (Geschriften, 

1820) 

 

19 september 
 

Spreek nooit op enige manier achterklap. Spreek nooit over de gebreken van iemand, hoe 

klein of hoe openlijk bekend die ook mogen zijn. Draag nooit iets over wat men over iemand 

gezegd heeft of wat hem enig verdriet of pijn zou kunnen veroorzaken, want dat is twist en 

tweedracht zaaien. (Geschriften, 1820) 

 

20 september 

 

Onder alle goederen die in de wereld te vinden zijn en hoog te achten, is de vriendschap onder 

elkaar een van de eerste en voornaamste. Dit geeft ons Jezus Sirach klaar te kennen met deze 

woorden: “Een trouwe vriend is een sterke bescherming. Wie hem vindt, vindt een schat. Niet 

is te vergelijken met een trouwe vriend” (Sir. 6,16). (Meditaties) 

 

21 september 

 

Als je een oprechte vriend hebben wilt, zoek dan diegene die je voorgaat met een goed 

voorbeeld, die je over je zonden vermaant, die je bijstaat en helpt bij wat noodzakelijk is voor 

je, die niets anders wenst dan je geestelijk goed en je zaligheid: En als je die gevonden hebt, 

bedenk dan dat je een trouwe vriend en een schat in de wereld gevonden hebt. (Meditaties) 

 

22 september 

 

Om iemand te bewegen tot aandacht en medelijden voor een sukkelaar is er niets zo krachtig 

als de liefde, die aan de oorsprong ligt van alles. De liefde heeft een bijzondere kracht om 

iemand te bewegen en de geest te overwinnen; de liefde is zo welsprekend dat zij zelfs het 

binnenste van het hart doordringt. (Sermoen Blaasveld, 1787) 

 

23 september 

 

Jezus Christus, wiens liefde zonder grenzen is, beveelt ons zijn liefde voor de mensen na te 

volgen. Hij roept ons op elkaar te beminnen uit liefde tot Hem, elkaars lasten te dragen, elkaar 

te vergeven zoals wij wensen dat God ons vergeeft en in vrede te leven met alle mensen voor 

zover dat in ons vermogen ligt. 

De vrede, de eendracht, de eensgezindheid, de liefde zullen het deel zijn van de gelukzaligen. 

Laten wij dan trachten hier op aarde te leven zoals wij in de hemel voor eeuwig zullen leven. 

(Sermoen te Ronse, 1803) 

 

 

 

 



24 september 

 

O, gezegende Zaligmaker, waar wil ik lopen weg van U? Gij hebt mij met zoveel banden van 

liefde aan U gebonden, dat geen vriend, geen mens, geen schepsel zo aan een ander gebonden 

is als ik aan U. Ik geef me dan geheel aan U. (Meditatie) 

 

25 september 
 

Als je bemind wordt door God, tracht dan aan zijn liefde te beantwoorden en tracht Hem in 

waarheid te beminnen. (Niet gedateerd sermoen) 

 

26 september  

 

De mens is op deze wereld waarlijk groot als hij zich bevindt in staat van genade. Hij bezit 

geen ander waarlijk goed dan hetgeen bezegeld is met die genade; hij is alleen gerust en 

gelukkig in het rijk van de genade. 

Wees dan ootmoedig opdat Gods genade over u mag komen. (Niet gedateerd sermoen) 

 

27 september 

 

Wees ootmoedig en jullie zullen de vrede vinden voor je zielen: vrede met God, vrede met je 

evenmens, vrede met jezelf; een vrede die de wereld je niet geven kan; een vrede die je op 

deze aarde, te midden zelfs der grootste beproevingen, waarlijk gelukkig zal maken en je eens 

zal geleiden tot de eeuwige vrede. Een vrede die ik jullie uit ganser harte en uit de volheid van 

mijn genegenheid wens. (Niet gedateerd sermoen) 

 

28 september 

 

Het is natuurlijk en redelijk dat de zieke zijn toevlucht neemt tot de geneesheer, dat de 

twijfelachtige naar de rechtsgeleerde, de leerling naar zijn meester, het kind naar zijn vader 

stapt. 

Hebben wij pijn, dan uiten wij onze klachten bij onze vrienden, zijn wij in twijfel, dan gaan 

wij te rade bij degene op wie wij ons vertrouwen hebben gesteld, zijn wij verdrietig dan 

zoeken wij verkwikking bij de mensen, maar Jezus wordt vergeten. In plaats van onze 

toevlucht te nemen tot het goddelijke Hart van Jezus. (Niet gedateerd sermoen) 

 

29 september 

 

De liefde moet altijd branden in de harten van Christenen, als op een geestelijk altaar. Opdat 

die liefde altijd zou branden, moet ze dagelijks onderhouden en gevoed worden door de 

meditatie. Zoals een vuur niet kan blijven branden – vooral als het in de wind ligt – als ze niet 

regelmatig hout of andere brandstof krijgt, zo kan ook de goddelijke liefde niet blijven 

branden als het niet voortdurend nieuw voedsel krijgt door onze overweging van goddelijke 

zaken. (Sermoen, 1804) 

 

30 september 

 

Diegenen die geroepen zijn tot functies in het actieve leven, moeten zich hieraan zonder 

twijfel wijden met grote trouw. Als zij anders handelen, zouden zij de orde die door de 

Voorzienigheid is ingesteld, omkeren. Maar zij moeten opletten om niet in illusies te 



vervallen. zij zullen erin vervallen wanneer zij geen tijd hebben voor de oefeningen van het 

contemplatieve leven. Hoe meer je door je functie blootgesteld bent aan de verstrooiingen, 

hoe meer zorg je moet hebben om tot God te naderen door ingekeerdheid, opdat je nooit 

ophoudt met Hem verenigd te blijven door de liefde. (Geschriften, 1799) 

 

 

 

Zending 
 

1 oktober 

 

Als herder moet ik jullie in alles het goede voorbeeld geven; ik moet jullie onderrichten, ik 

moet mij helemaal ten dienste stellen, ja, mijzelf helemaal geven en slachtofferen voor je 

zaligheid. Ik moet jullie het goede voorbeeld geven om je op te wekken tot de deugd; 

onderrichten om jullie je plichten te leren kennen; mij ten dienste stellen om jullie te helpen in 

al je noodwendigheden. (Sermoen te Ronse, 1802) 

 

2 oktober 

 

Ik wens niet zalig te worden zonder jullie. Waarom zou ik het wensen? Waarom ben ik 

herder? Waarom ben ik op de wereld? Het is alleen om te leven in Jezus Christus, maar mét 

jullie! Dat is mijn verlagen, mijn eer, mijn blijdschap en mijn rijkdom. (Geschriften) 

 

3 oktober 

 

Een herder moet zich zonder ophouden inzetten voor de heiliging van de zielen. Hij moet hen 

die zich van de rechte weg verwijderen verbeteren en hen ertoe brengen trouw de plichten van 

hun staat te vervullen. Hij moet uit één stuk zijn en krachtdadig, maar altijd zo dat 

gestrengheid getemperd wordt door zachtheid. 

 

4 oktober 

 

Het vurige verlangen om vooruitgang te maken op de weg van de deugd is het zekerste teken 

dat de ziel vooruitgang maakt in de genade van God. (Geschriften) 

 

5 oktober 

 

Wie de gehoorzaamheid beoefent – of hij nu ten hemel stijgt door zijn lectuur, zijn meditatie 

of zijn gebed, of eruit neerdaalt door zijn naaste te dienen – volbrengt de taak van de engelen 

omdat hij de wil van God volbrengt. (Geschriften) 

 

6 oktober 

 

Om op korte tijd volmaakt te worden zijn er slechts twee dingen noodzakelijk: ten eerste, 

geloven dat men er vandaag een begin mee heeft gemaakt God te dienen; ten tweede, geloven 

dat het vandaag de laatste dag van ons leven is. (Geschriften) 

 

 

 

 



7 oktober 

 

Gebed, versterving en zuiverheid zijn met elkaar verbonden door de onverbreekbaarste en 

engste banden. 

Zonder gebed is de versterving ondraaglijk. Zonder versterving is het gebed smakeloos. 

Zonder gebed en versterving is de zuiverheid broos en houdt ze zelden stand. (Geschriften) 

 

8 oktober 

 

Zij zullen voor ogen hebben dat het doel van de Congregatie is het dienen van de oude en 

zieke mannen van het hospice alsook andere liefdewerken ten dienste van arme en ellendige 

mensen. (Regel Broeders Hospitalieren – nr. 1, 1808) 

 

9 oktober 

 

Zij zullen evenzeer voor ogen hebben dat een ander doel van de Congregatie is dat de 

broeders met bijzondere ijver hun eigen zaligheid en de volmaaktheid van het evangelie  

zullen behartigen. Het is daartoe dat ze religieus zijn geworden door zich volledig aan God te 

geven doorheen de drie religieuze geloften. (Regel Broeders Hospitalieren – nr. 2, 1808) 

 

10 oktober 

 

Daar de gehoorzaamheid de belangrijkste maar ook de moeilijkste gelofte is, moeten alle 

broeders beseffen dat zonder een volmaakte gehoorzaamheid de congregatie niet kan 

functioneren. Bijgevolg dienen ze de wil van de overste te zien als de wil van God. Zij zullen 

hem met respect en eerbied bejegenen en niet over zijn gebreken spreken noch mekaar 

ophitsen om niet te gehoorzamen. (Regel Broeders Hospitalieren – nr. 7, 1808) 

 

11 oktober 

 

Zoals de onderdanig vlijtig moeten zijn in het gehoorzamen, zo zal de overste voorzichtig en 

traag moeten zijn in het gebieden en meer met voorstellen voor de dag komen. Steeds zal hij 

ootmoedig zijn en zich hoeden van te veel op zichzelf te vertrouwen maar God om raad en 

hulp bidden en voor belangrijke zaken raad vragen aan de Eerw. Heer Directeur. (Regel 

Broeders Hospitalieren – nr. 8, 1808) 

 

12 oktober 

 

Om de geest van liefde te behouden en alle gehechtheid aan het materiële uit te sluiten, zullen 

de broeders alleen datgene gebruiken wat hen door de overste ter beschikking werd gesteld. 

De overste zal hen met liefde in alles voorzien wat ze nodig hebben. 

Alles wat ze ontvangen van vrienden of anderen, zullen ze afgeven aan de overste die het zal 

uitdelen aan de armen of aan de gemeenschap, volgens de noodwendigheid. (Regel Broeders 

Hospitalieren – nr. 9, 1808) 

 

13 oktober 

 

De broeders zullen alle dagen ’s morgens gewekt worden om 4 uur (in de winter om 4u30) en 

vlijtig op het eerste teken opstaan en hun eerste gedachte aan God geven. 



Kwart na vier moeten ze in de bidplaats zijn om gezamenlijk het morgengebed te bidden, 

waarna men een half uur zal mediteren. Daarna zullen ze vier tientjes bidden van het 

rozenhoedje en de Angelus. 

Om 6u30 zullen ze eucharistie vieren. 

Om 11u45 zullen ze in de bidplaats het vijfde tientje bidden en een gewetensonderzoek 

houden. 

Aan tafel zal men voorlezen uit een godvruchtig boek. (Regel Broeders Hospitalieren – nr. 

10, 1808) 

 

14 oktober 

 

De broeders zullen zich gedurende de dag houden onder de tegenwoordigheid van God. Om 

deze heilige inkeer te bewaren en te vernieuwen zullen zij bij het horen van de klok geloven 

dat de oneindige God hen ziet en met een tedere liefde zullen ze hun hart tot God keren. 

(Regel Broeders Hospitalieren – nr. 12, 1808) 

 

15 oktober 

 

De broeders zullen bijzonder bezorgd zijn om de vrede en eendracht onder elkaar te bewaren. 

Wanneer men toch tegenover een medebroeder een onbetamelijk woord heeft gesproken, zal 

men terstond of zeker voor het slapengaan daarover excuus en vergiffenis vragen, terwijl de 

andere broeder omwille van de liefde van Jezus vergiffenis moet schenken zonder in discussie 

te treden. (Regel Broeders Hospitalieren – nr. 14, 1808) 

 

16 oktober 

 

De broeders zullen een bijzondere devotie hebben tot het H. Hart, tot de gezegende Moeder en 

Maagd Maria, tot de H. Jozef en als bijzondere patroon zullen ze de H. Vincentius a Paulo 

nemen op welke feestdag zij jaarlijks hun geloften zullen vernieuwen. (Regel Broeders 

Hospitalieren – nr. 17, 1808) 

 

17 oktober 

 

De ootmoedigheid, de zachtmoedigheid, het geduld, de matigheid, de gehoorzaamheid, de 

zuiverheid, de liefde tot de armen en bovenal de liefde tot God en de ware liefde tot de 

medemens en de barmhartigheid tot de verdrukte en ellendige ledematen van Christus, is 

volgens de geest van Jezus Christus de goede geest geweest van de H. Vincentius a Paulo naar 

dewelke al de broeders van deze congregatie met grote ijver moeten betrachten. (Regel 

Broeders Hospitalieren – nr. 23, 1808) 

 

18 oktober 

 

De zachtmoedigheid is een deugd die de liefde, de ootmoed en de rechtszinnigheid tot 

grondslag heeft.  

Zij moet uitstralen uit heel de persoon: uit zijn gelaat, uit zijn daden, uit zijn woorden, uit de 

toon van zijn stem en bovenal heersen in zijn hart. (Niet gedateerd sermoen) 

 

 

 

 



19 oktober 

 

Wat mij betreft, ik heb mijn vijanden reeds lang vergeven. Ik vernieuw nu openlijk mijn 

woord dat ik hun uit de grond van mijn hart vergeef. Ik geef hun de kus van een waarachtige 

broederlijke liefde en wil als wraak niets anders dan dat zij zich verzoenen met hun God, 

opdat zij slechts één van hart en geest mogen zijn om zo ware broeders in Jezus Christus te 

zijn. (Sermoen te Ronse, 1802) 

 

20 oktober 

 

Wie zijn handen niet uitsteekt naar de arme om hem een aalmoes te schenken, verheft zijn 

handen tevergeefs tot God om hem vergiffenis voor zijn zonden af te smeken. (Geschriften, 

1804) 

 

21 oktober 

 

Het hart van de dwaas ligt in zijn mond. De mond van de wijze is in zijn hart. 

Niets is mooier en aangenamer voor God en voor de mensen dan diegene die weet wanneer 

hij moet spreken en wanneer hij moet zwijgen. 

De waarheid, de eenvoud, de openhartigheid, de voorzichtigheid vergezellen altijd zijn 

spreken. (Niet gedateerd sermoen) 

 

22 oktober 

 

Doe de gewone dingen van elke dag, zowel de inwendige geestelijke als de uitwendige, zo 

volmaakt mogelijk. (Geschriften) 

 

23 oktober 

 

Ziedaar je goede werken, wat was het motief waarom je ze deed? Was het de eigenliefde niet 

en was het niet de ijdele glorie of waren het niet de ogen van de wereld? Je hebt aalmoezen 

gegeven en andere werken van liefde verricht, maar had jij niet graag dat het door eenieder 

geweten werd? 

Je hebt je brood met de armen gedeeld, maar het moest meer gebeuren. Je goede werken zijn 

onvoldoende. (Niet gedateerd sermoen) 

 

24 oktober 

 

Over het gebruik van de tijd zou ik het volgende willen zeggen: 1. de tijd is kostbaar, daarom 

moeten wij hem belangrijk achten; 2. de tijd is kort en snel, we moeten hem goed gebruiken; 

3. de tijd keert nooit weer, wij mogen daarom geen tijd verkwisten. 

Laat ons dan de tijd goed gebruiken. (Sermoen, 1797) 

 

25 oktober 

 

De tijd zal nooit meer terugkeren. Gelukkig zijn wij indien wij de jaren die ons nog zullen 

gegeven worden, goed trachten door te brengen. Wij moeten onze ijver en vurigheid 

verdubbelen om de korte tijd die ons nog rest, goed te gebruiken en onze zaligheid te 

waarborgen. Wij moeten hen navolgen die, wanneer zij naar de stad reizen, hun stappen 



verhaasten als zij zich onderweg te lang met andere dingen bezig hielden en nu gevaar lopen 

aan te komen als de poorten reeds gesloten zijn. (Sermoen, 1797) 

 

26 oktober 

 

Ontwaak dan, blinde mens. Sta op uit de doodsslaap waarin je zolang hebt gelegen. Het is nu 

de tijd dat je rustig begint te werken aan jezelf en voor de zaligheid van je ziel. Tracht, door 

een heilig gebruik van de tijd, de verloren tijd terug te kopen. Denk elke dag bij het opstaan 

dat de dag die begint misschien de laatste zal zijn van je leven. Neem je voor hem helemaal 

aan God en aan je zaligheid te besteden. (Sermoen, 1797) 

 

27 oktober 

 

Men moet het kruis dragen en liefhebben; men moet het dragen en niet slepen, liefhebben en 

er niet over morren of klagen. 

Er is geen enkele levensstaat zonder kruis: er zijn er in het huwelijk, er zijn er in de 

ongehuwde staat, er zijn er in de wereldlijke wandel, er zijn er in de kloosters, er zijn er in de 

verste wildernis. 

Daar ieder zijn kruis heeft, is het beste dat men doen kan het kruis omhelzen en liefhebben. 

(Sermoen, 1791) 

 

28 oktober 

 

O Christus Jezus, ik vrees in hoge mate dat ik voor eeuwig verdoemd ben omdat Gij 

rechtvaardig zijt. Maar ik hoop ook vast dat ik zalig word, omdat Gij goedertieren en 

barmhartig zijt en mijn Opperste Goed. Uw Godheid jaagt mij vrees aan, maar uw mensheid 

versterkt mijn hoop. (Meditatie) 

 

29 oktober 

 

Je volgt Gods vermogen en voorzienigheid na want je voedt de armen van Jezus Christus. Je 

doet het manna dalen op de hongerige, je laaft de dorstige. Is dat niet de steenrotsen doen 

splijten en daaruit de levende wateren voor hen doen vloeien ? (Brief, 1828) 

 

30 oktober 

 

Je kent de droeve staat van de ongelukkige, arme en zieke mensen die nooit een aangename 

dag genieten, van wie men zou zeggen dat de zon niet schijnt, dat de aarde maar bloemen 

heeft voor de rijken en voor de armen slechts distels en doornen voortbrengt. 

Het zijn ongelukkigen die in de wereld van alles beroofd zijn en meer op dode dan op levende 

schepsels gelijken… (Brief, 1828) 

 

31 oktober 

 

… Aan zulke mensen leven geven, kleren bezorgen waarmee zij zich kunnen toedekken, 

medicijnen bereiden waarmee hun kwalen weliswaar niet ten volle genezen, tenminste 

verlicht worden, spijzen uitreiken waardoor hun honger verzadigd wordt, hun bedden geven 

en opschudden waarop hun gewond en ziekelijk lichaam rust, hun een ander, zoeter leven 

geven door hun vuile, stinkende en verkankerende wonden te zuiveren en te verzorgen: is dat 



hen niet doen verrijzen, hen uit de dood trekken, voor hen de zon laten schijnen, een nieuwe 

aarde scheppen? (Brief, 1828) 

 

 

 

De armen 
 

1 november 

 

God is bewonderenswaardig in al zijn werken. Maar Hij is het vooral in zijn heiligen. Want 

van al de werken van God is de vorming van zijn heiligen één van de prachtigste en de 

grootste. 

Bewonderenswaardig omdat Hij hen heeft voorbestemd tot zijn eeuwig Rijk. 

Bewonderenswaardig omdat Hij hen geroepen heeft tot het geloof en hen geheiligd door de 

genade. Bewonderenswaardig omdat Hij hen beproefd heeft en gezuiverd door het kruis en 

het lijden. (Conferentie op het feest van de H. Bernardus) 

 

2 november 

 

Laten wij ons geduld vergelijken met dat van Job, onze liefde met die van de H. Petrus of 

Paulus, onze versterving met die van de H. Bernardus, onze ootmoed met die van de H. 

Franciscus, de zuiverheid van onze intentie met die van de H. Ignatius, ons gebed met dat van 

de H. Theresia, onze zachtmoedigheid met die van de H. Franciscus van Sales. (Geschriften) 

 

3 november 

 

Het loon der heiligen is zo groot dat het niet gemeten, zo overvloedig dat het niet bepaald, zo 

kostelijk dat het niet geschat kan worden. Het is God die het geluk gemaakt heeft en het is zijn 

Zoon door wiens verdiensten wij het gezelschap van de Vader en de H. Geest voor alle 

eeuwigheid zullen erven. (Niet gedateerd sermoen) 

 

4 november 

 

Je maakt je door je liefde en weldadigheid gelijk aan God. Je neemt deel aan de bediening van 

Jezus Christus. Al de armen die je helpt, zegenen je. En vermits je in hen de persoon van de 

lijdende Jezus Christus ziet, zo zien zij in jou de persoon van Jezus Christus, de Verlosser en 

Trooster. (Brief, 1837) 

 

5 november 

 

Maria zal ons vol blijdschap zeggen: “Jij hebt mij zo dikwijls gegroet tijdens je leven, ik kom 

je nu vertroosten in je dood. Jij hebt mij zo dikwijls genoemd: vol van genade. Nu kom ik om 

van mijn overvloed te storten in je ziel. Jij hebt mij zo dikwijls gezegd: de Heer is met u. Nu 

zeg ik je ook dat je in eeuwigheid met de Heer zal zijn. Jij hebt mij zo dikwijls gezegd: 

gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam. Nu zeg ik je 

ook dat jij gezegend zal zijn”. (Niet gedateerd sermoen) 

 

 

 

 



6 november 
 

Zonder de Heilige Geest, zonder de genade, is de mens maar ijdelheid. Wat zijn verstand en 

begaafdheden van een mens zonder het licht van de H. Geest, zonder de genade? 

Wat betekenen alle voordelen van de natuur zonder de genade? Wat de schoonheid die je 

hebt, de onverschrokkenheid, de adel, indien je ze losmaakt van de genade ? Ach, het is louter 

ijdelheid. 

Wat zal het de mens baten dat hij rechter, een held, een vorst is, als hij de genade verloren 

heeft? (Niet gedateerd sermoen) 

 

7 november 

 

Zoek dan de grootheid waar zij waarlijk te vinden is. Laat aan de minnaars van de wereld al 

die ijdele eretitels waarover zij zich zo verheffen terwijl hun zielen in de allerhoogste ellende, 

vernedering en armoede zijn. Acht groot en maak werk van de eretitels die je in waarheid 

groot maken. 

Acht groot de heiligmakende genade, want door die genade zijn wij kinderen Gods, tempels 

van de H. Geest, verblijfplaatsen van de goddelijke Majesteit, broeders en lidmaten van Jezus 

Christus, erfgenamen van God. (Niet gedateerd sermoen) 

 

8 november 

 

De hoogste vorm van liefde die men voor iemand kan hebben, is voor hem te sterven. Die 

liefde heeft Jezus’Hart voor ons gehad. Hij is voor ons gestorven. 

Ach, allerliefsten, indien ons hart met dat beminnelijk vuur zou aangestoken zijn, hoe zouden 

wij ons niet inzetten om Gods glorie te vermeerderen, zelfs met verlies van ons leven ! 

(Sermoen, 1809) 

 

9 november 

 

Allerbeminnelijkste Hart van Jezus, vermits U mijn hart vraagt, zie, ik geef het U. U alleen 

zijt het waardig en alleen U kunt het gelukkig maken. Ik geef het U opdat het zou genezen van 

alle wonden van hoogmoed, eigenliefde, gehechtheid aan aardse zaken en nog grotere 

gehechtheid aan mijzelf, gebrek aan liefde voor mijn evenmens, in één woord, van al mijn 

wonden. 

Jezus Christus, mijn God, ik wens maar één ding: een plaats in uw Hart. (Sermoen, 1809) 

 

10 november 

 

De tijd van ons leven is ook kort en snel. Het is een blad dat door de wind wordt 

weggeblazen, het is een nevel, een rook die onmiddellijk vervliegt in de lucht. 

Hoe besteden wij intussen die korte tijd van ons leven, dat zo snel naar de eeuwigheid 

toegaat? 

Laat ons de nog overblijvende tijd goed gebruiken om verdienstelijke werken te volbrengen. 

(Sermoen, 1797) 

 

11 november 
 

Verjaag alle gedachten van ijdele glorie of hoogmoed. Acht alle anderen hoger dan jezelf, niet 

alleen in je oordeel of je gedachten maar ook in je handelingen en werken. Gedraag je 



tegenover je medemensen met dezelfde ootmoed en dezelfde eerbied alsof zij je oversten zijn. 

(Geschriften, 1820) 

 

12 november 

 

De menswording van Christus is een wonderwerk geweest. Maar nog wonderlijker is wat Hij 

gedaan heeft met de instelling van het hoogwaardige sacrament van het altaar. 

In dit heilig sacrament heeft Hij niet slechts zijn godheid, maar ook zijn mensheid bedekt 

onder de gedaante van brood en wijn opdat wij Hem zouden kunnen eten. In de menswording 

was de mens verenigd met God, maar in het heilig sacrament wil Hij die God en mens is, zich 

verenigen met ons. (Sermoen, 1807) 

 

13 november 

 

Gelukkig, ja, duizendmaal gelukkig zij die Jezus Christus zullen bemind, aanbeden en 

gediend hebben in de schaduw van zijn heilig sacrament. Zij zullen Hem in de hemel 

aanschouwen van aanschijn tot aanschijn; zij zullen Hem beminnen en Hem loven heel de 

eeuwigheid. (Sermoen, 1810) 

 

14 november 

 

De aanvang van het religieuze leven is doorgaans vurig. Men legt de grondslag van zijn 

geestelijk gebouw met een ijver en een vlijt die nooit schijnen te zullen verminderen. 

Maar als die eerste ijver voorbij is, besluit men eigenmachtig dat men recht heeft op rust. 

Bedenk dat de geest van de levensstaat die jullie hebben aangenomen, dezelfde is voor elke 

leeftijd. (Niet gedateerd sermoen) 

 

15 november 

 

Een middel om in het klooster gelukkig te leven is niets op je hart te laten liggen wat je 

verdriet veroorzaakt. Je moet daarentegen heel je hart openen in de biecht en soms buiten de 

biecht. Je moet zelfs alle twijfels te kennen geven. (Geschriften) 

 

16 november 

 

Ik wens jou en je medezusters de waardigheid en het geluk van een Zuster van Liefde. Want 

ik meen dat ik aan je roeping geen naam kan geven die verheven genoeg is. Wil ik je dienares 

van God noemen? Dat is veel te klein en te weinig. Vriendin van God? Het is nog te weinig. 

Bruiden en beelden van God? Ik zeg nog niet genoeg. Engelen van de wereld? Nog niet 

genoeg. Maar ik mag zonder vermetelheid met de H. Schrift zeggen: Vos estis Dii: jullie zijn 

goden op aarde. (Conferentie, 1828) 

 

17 november 
 

Hoe gelukkig is het in een huis te wonen tussen liefde, gehoorzaamheid, geduld, vrede en 

behulpzaamheid, in een huis waar men niets anders ziet dan engelen, waar men slechts God 

hoort loven, waar men uit het gebed komt in liefde en stilzwijgendheid, waar men slechts 

werken van liefde doet, waar men geen ander vuur ziet dan harten van goddelijke liefde, waar 

geen andere klachten geuit worden dan dat men elkaar niet voldoende tekens van liefde kan 

bewijzen. (Brief, 1829) 



 

18 november 

 

Iedere roeping moet van God komen. Het is dus je plicht niets in de weg te plaatsen, wat je 

niet zult doen zo je je zorgvuldig en trouw op de studie toelegt en zonden vermijdt. 

Als je zo beantwoordt aan de genaden die de Heer niet zal nalaten je te geven, zal je de weg 

volgen die je naar je geluk zal leiden. (Brief) 

 

19 november 

 

“Ziedaar” zegt je heilige vader Bernardus, “de ware liefde die neerdaalt in een hospitaal 

bewoond door zieken en alle soorten ongelukkige en ellendige mensen: slechts leven om hen 

te dienen”.  

Neem dan de waardigheid van je roeping in acht door er onberispelijk en trouw in te leven 

vermits je in je bediening de persoon van God verbeeldt. 

(Brief, 1828) 

 

20 november 

 

Lieve broeders, de regels die ik jullie geef, zijn gehaald uit de geschriften van heilige en 

godvruchtige mannen en bevatten een deel van jullie plichten, nl. voor je uitwendig gedrag. 

Maar wat het inwendige betreft is het de Geest Gods, de H. Geest zelf die het in je hart moet 

drukken. (Aanbieden regel, 1809) 

 

21 november 

 

Het is de Geest van waarheid die jullie alle waarheid zal leren en je aandachtig zal maken 

voor al wat onze aanbiddelijke Zaligmaker in het heilig evangelie geleerd heeft over de 

plichten van hen die Hij door zijn oneindige barmhartigheid verkozen heeft om tot het getal 

van zijn leerlingen gerekend te worden. 

(Aanbieden regel, 1809) 

 

22 november 

 

We worden door de Geest geroepen de Heer na te volgen in zijn pijnlijk en werkzaam leven, 

in zijn ijver voor de glorie van zijn Hemelse Vader en voor de zaligheid van de zielen; in zijn 

minzaamheid en in zijn medelijden tot allerlei behoeftigen, zieken en zwakken die tot Hem 

kwamen of gebracht werden en die Hij allemaal genas, indien zij of degene die hen brachten 

in Hem geloofden. (Aanbieden regel, 1809) 

 

23 november 

 

De Geest van liefde die God zelf is zal je een vurig verlangen ingeven om onderricht te 

worden in de verhevenste leer, de volmaakte deugden en in de evangelische raden welke een 

mensgeworden God in het heilig evangelie voorhoudt aan hen die Hij uitverkoren heeft als 

zijn leerlingen bereid zijn Hem te volgen in zijn onvermoeibare arbeid, op al zijn pijnlijke en 

moeilijke wegen en in zijn onophoudelijke vereniging met zijn Vader. (Aanbieden regel, 

1809) 

 

 



24 november 

 

We moeten onophoudelijk bidden tot de Almachtige dat Hij ons een vurig en krachtdadig 

verlangen zou geven om zijn ware leerlingen te worden. (Aanbieden regel, 1809) 

 

25 november 

 

De zusters zullen gedenken dat zij de dienstmeiden zijn van de armen en dat zij Jezus moeten 

dienen in de persoon van de arme geesteszieken en lichamelijke zieken. Zij zullen hun 

opdracht vervullen in ootmoed, eenvoud en liefde en hun werken uitvoeren met zorg en 

aandacht, trouw en genegenheid. (Regel Zusters van Liefde, 1833) 

 

26 november 

 

Het dienen van de zieken is een achtingswaardige roeping; door deze dienst wordt je 

medehelpster en dienaressen van de voorzienigheid van God die Hij heeft over de zieken. 

Tevens moet je beseffen dat het Jezus Christus zelf is die je in de zieken dient; Hij is het die 

alle hulp ontvangt die je door jouw handen besteedt aan zijn ledematen. (Teksten, 1833) 

 

27 november 

 

We moeten onze harten zuiver houden in het dienen van de zieken en geen andere gedachten 

toelaten. Zoals we alle momenten de zieken moeten dienen, moeten we ook ieder ogenblik 

ons hart verheffen tot de Heer en God altijd tegenwoordig brengen. (Teksten, 1833) 

 

28 november 

 

We zullen naar de zieken gaan met een ootmoedige eerbied door in hen Jezus zelf te zien die 

lijdt in hen. Indien bepaalde zieken ons zouden afschrikken, moeten we dat sterk geloof in het 

werk zetten door Jezus zelf te zien. Met de ogen van het geloof zullen we de zieken met ijver 

en vurigheid dienen. (Teksten, 1833) 

 

29 november 
 

Het is waar dat mensen een ingeboren afkeer hebben om zwaar zieken te verzorgen. Maar de 

liefde met de plaats innemen van de natuur; het is de liefde die ons kracht moet geven om het 

verdriet, de afkeer en de ongerustheid te verdrijven. Liefde geeft krachten die de natuur niet 

kan geven. (Teksten, 1833) 

 

30 november 
 

Onze liefde moet oprecht zijn en zonder geveinsdheid; onze genegenheid moet vol zijn van 

waarachtige broederlijke tederheid en we moeten de zieken met eerbied dienen. 

Onze zorgvuldigheid moet eindeloos zijn, altijd indachtig dat we de Heer zelf dienen. We 

moeten onze dienst vervullen met blijdschap; met geduld en met een groot hart. (Teksten, 

1833) 

 

 

 

 



Vorming – Heiligheid 
 

1 december 

 

Het is door de geest van liefde dat we met blijdschap de zieken zullen dienen, hen in alles 

helpen, troosten en hun pijnen verlichten zodat ze werkelijk geloven dat ze door ons gediend 

worden uit de grond van ons hart en met een waarachtige ijver. (Teksten, 1833) 

 

2 december 

 

We zullen met veel geduld naar de zieken gaan. Het is Christus die ons de ijver instort om alle 

moeilijkheden en walgingen van ons gemoed ten opzichte van de zieken te verdragen. We 

moeten gedenken dat het Jezus zelf is die voor ons geduldig geleden heeft. (Teksten, 1833) 

 

3 december 

 

De ootmoed is de mooiste en aangenaamste deugd die in een religieus kunnen gevonden 

worden. Hiermee worden we gelijk aan Gods Zoon die de natuur van een slaaf heeft 

aangenomen om zich te vernederen; Hij is gekomen om te dienen en Hij heeft zelfs zijn eigen 

leven gegeven voor onze verlossing. Zo zal de liefde voor de ootmoed ons het geringste doen 

liefhebben en ons ook onszelf laten verachten in de ogen van de wereld. (Teksten, 1833) 

 

4 december 

 

De zachtmoedigheid is de afstraling van de ootmoed. Het komt de religieuzen toe de arme 

mensen te dienen zoals Christus ons heeft voorgedaan. (Teksten, 1833) 

 

5 december 

 

Indien we op eigen krachten willen steunen, bedriegen wij onszelf, want God zal zijn hand 

van ons aftrekken en dan zullen we krachteloos worden. Maar door het gebed zullen we alle 

middelen krijgen die we nodig hebben om de zieken goed te dienen, om onszelf te heiligen, 

om onze medemens met ons goed voorbeeld te stichten. (Teksten, 1833) 

 

6 december 

 

De liefde moet een tedere, kinderlijke, oprechte en standvastige liefde zijn, een liefde die 

helemaal volmaakt is, die medelijden heeft met hun lijden, die deelt in hun vreugde. Ze geeft 

geen reden tot droefheid. “Kindertjes, heb toch niet lief met woorden, maar met daden en in 

waarheid” (1 Joh. 3,18). (Sermoen, 1804) 

 

7 december 
 

Mijn derde plicht, geliefden, is mijn dienst. Ik ben jullie mijn waken, mijn zorgen, mijn 

inspanning, mijn rust verschuldigd, niet slechts bij bepaalde gelegenheden, maar op ieder 

ogenblik, iedere dag en iedere nacht, ondanks de verre, lastige en modderige wegen. 

(Sermoen, 1802) 

 

 

 



8 december 

 

Roep mij telkens als het jullie belieft, en spaar mij niet, vrees niet om mij te storen. Ik 

bengelukkig als ik naar het voorbeeld van Jezus Christus, mijn Meester, voor jullie mijn rust, 

mijn gezondheid en zelfs mijn leven mag opofferen. (Sermoen, 1802) 

 

9 december 

 

Jongeren, bid voor mij: ik draag je in mijn hart. Vaders en moeders, bid voor mij: ik wil 

samen met jullie de zorgen voor je kinderen dragen. Bid voor mij, arme mensen: jullie zijn de 

lijdende ledematen van de Heer; als zodanig zal ik jullie eren, beminnen en helpen. 

Bid voor mij, zieken en gebrekkigen, ik zal alles voor jullie derven, ik zal met jullie delen 

alles wat ik in mijn huis heb. (Sermoen, 1802) 

 

10 december 

 

Om goed de gelofte te onderhouden de zieken te dienen, volstaat het niet dezen te dienen en 

niet die anderen, of aan de enen met liefde te geven al wat zij nodig hebben en de anderen 

maar half te dienen. Maar of jullie nu de zieken moeten dienen of belast zijn met het 

onderricht aan de kinderen, voor ieder afzonderlijk moeten jullie dezelfde liefde hebben en 

dezelfde aandacht voor al hun kwalen. (Laatste geestelijke toespraak, 1836) 

 

11 december 

 

Laten wij zo lang de werken van liefde verrichten, zo lang over de liefde spreken en ervoor 

bidden tot God die liefde in alle harten ontsteekt. (Niet gedateerd sermoen) 

 

12 december 

 

Je moet voor elkaar oprechte liefde hebben en elkaar met wederzijdse eerbetuigingen 

voorkomen. Het is hier dat je elkaar met liefde verdragen moet, ernaar trachtend met alle 

zorgvuldigheid de eenheid van geest door de band van vrede te bewaren. (Niet gedateerd 

sermoen) 

 

13 december 

 

Je moet de armen beminnen omdat het mensen zijn zoals jullie. 

Je moet ze beminnen omdat zij ledematen zijn van de H. Kerk, ledematen van hetzelfde 

lichaam waar Christus Jezus het Hoofd van is. Want “al wat gij gedaan hebt voor een dezer 

geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan”. (Niet gedateerd sermoen) 

 

14 december 

 

Behandel iedereen zacht en vriendelijk. Tracht iedereen te dienen en plezier te doen zoveel je 

kan. 

Sta zieke en behoeftige mensen met de grootste zorg en aandacht bij en tracht door je zachte 

manieren, woorden en antwoorden te voorzien in dingen die je niet kan doen of geven. 

(Geschriften, 1821) 

 

 



15 december 

 

Beoefen nauwkeurig de liefde onder elkaar. Voorkom elkaar in alles met tekens van liefde. 

Veroorzaak of geef niemand ook maar in het minst droefheid, pijn of misnoegdheid. Verdraag 

elkaars gebreken met liefde. Beklaag je over niemand. Wees elkaar behulpzaam. Benijd 

niemand. Draag elkaar een welwillende liefde toe, zodat je blij bent wanneer men goed is 

voor een ander of wanneer hij iets bekomt: zó alsof het aan jouzelf gedaan werd. (Geschriften, 

1820) 

 

16 december 

 

Onder alle goederen die in de wereld te vinden zijn en hoog te achten, is de vriendschap onder 

elkaar een van de eerste en voornaamste. Dit geeft ons Jezus Sirach klaar te kennen met deze 

woorden: “Een trouwe vriend is een sterke bescherming. Wie hem vindt, vindt een schat. Niet 

is te vergelijken met een trouwe vriend” (Sir. 6,16). (Meditaties) 

 

17 december 

 

Als je een oprechte vriend hebben wilt, zoek dan diegene die je voorgaat met een goed 

voorbeeld, die je over je zonden vermaant, die je bijstaat en helpt bij wat noodzakelijk is voor 

je, die niets anders wenst dan je geestelijk goed en je zaligheid: En als je die gevonden hebt, 

bedenk dan dat je een trouwe vriend en een schat in de wereld gevonden hebt. (Meditaties) 

 

18 december 

 

Als herder moet ik jullie in alles het goede voorbeeld geven; ik moet jullie onderrichten, ik 

moet mij helemaal ten dienste stellen, ja, mijzelf helemaal geven en slachtofferen voor je 

zaligheid. Ik moet jullie het goede voorbeeld geven om je op te wekken tot de deugd; 

onderrichten om jullie je plichten te leren kennen; mij ten dienste stellen om jullie te helpen in 

al je noodwendigheden. (Sermoen te Ronse, 1802) 

 

19 december 

 

Een herder moet zich zonder ophouden inzetten voor de heiliging van de zielen. Hij moet hen 

die zich van de rechte weg verwijderen verbeteren en hen ertoe brengen trouw de plichten van 

hun staat te vervullen. Hij moet uit één stuk zijn en krachtdadig, maar altijd zo dat 

gestrengheid getemperd wordt door zachtheid. 

 

20 december 

 

Gebed, versterving en zuiverheid zijn met elkaar verbonden door de onverbreekbaarste en 

engste banden. 

Zonder gebed is de versterving ondraaglijk. Zonder versterving is het gebed smakeloos. 

Zonder gebed en versterving is de zuiverheid broos en houdt ze zelden stand. (Geschriften) 

 

21 december 

 

Om de geest van liefde te behouden en alle gehechtheid aan het materiële uit te sluiten, zullen 

de broeders alleen datgene gebruiken wat hen door de overste ter beschikking werd gesteld. 

De overste zal hen met liefde in alles voorzien wat ze nodig hebben. 



Alles wat ze ontvangen van vrienden of anderen, zullen ze afgeven aan de overste die het zal 

uitdelen aan de armen of aan de gemeenschap, volgens de noodwendigheid. (Regel Broeders 

Hospitalieren – nr. 9, 1808) 

 

22 december 

 

De broeders zullen zich gedurende de dag houden onder de tegenwoordigheid van God. Om 

deze heilige inkeer te bewaren en te vernieuwen zullen zij bij het horen van de klok geloven 

dat de oneindige God hen ziet en met een tedere liefde zullen ze hun hart tot God keren. 

(Regel Broeders Hospitalieren – nr. 12, 1808) 

 

23 december 

 

De broeders zullen bijzonder bezorgd zijn om de vrede en eendracht onder elkaar te bewaren. 

Wanneer men toch tegenover een medebroeder een onbetamelijk woord heeft gesproken, zal 

men terstond of zeker voor het slapengaan daarover excuus en vergiffenis vragen, terwijl de 

andere broeder omwille van de liefde van Jezus vergiffenis moet schenken zonder in discussie 

te treden. (Regel Broeders Hospitalieren – nr. 14, 1808) 

 

24 december 

 

De ootmoedigheid, de zachtmoedigheid, het geduld, de matigheid, de gehoorzaamheid, de 

zuiverheid, de liefde tot de armen en bovenal de liefde tot God en de ware liefde tot de 

medemens en de barmhartigheid tot de verdrukte en ellendige ledematen van Christus, is 

volgens de geest van Jezus Christus de goede geest geweest van de H. Vincentius a Paulo naar 

dewelke al de broeders van deze congregatie met grote ijver moeten betrachten. (Regel 

Broeders Hospitalieren – nr. 23, 1808) 

 

25 december 
 

Kan er wel iets wonderlijker bedacht worden dan de vereniging van het goddelijke met de 

menselijke natuur? Kan er iets wonderlijker bedacht worden dan de menswording, de 

geboorte, het leven en de dood van de Zaligmaker zonder verbaasd en versteld te staan ? (Niet 

gedateerd sermoen) 

 

26 december 

 

Als je bemind wordt door God, tracht dan aan zijn liefde te beantwoorden en tracht Hem in 

waarheid te beminnen. 

Al hetgeen God niet is, is niets. (Niet gedateerd sermoen) 

 

27 december 

 

Ach mijn God, geef mij de bekwaamheid en de sterkte om alle harten die van U afgekeerd 

zijn opnieuw tot U te brengen en te ontsteken opdat zij U zouden beminnen. (Niet gedateerd 

sermoen) 

 

 

 

 



28 december 

 

Mijn lichaam, mijn geest, mijn hart, mijn bezit, mijn gezondheid, mijn talenten, al deze 

geschenken zijn in mijn handen zo dikwijls instrumenten van ongerechtigheid geweest. 

Schenk mij de genade, Heer, dat zij instrumenten van rechtvaardigheid worden. (Geschriften) 

 

29 december 

 

Aan de volharding is alles gelegen; niet de goede start, maar wel het goede einde kroont het 

werk. Alleen zij die volhard hebben zullen zalig worden. (Niet gedateerd sermoen) 

 

30 december 

 

Onze goede werken worden zaad genoemd omdat, zoals uit één graantje veel graantjes 

ontstaan, niet op het ogenblik dat men het graan zaait, maar op het einde van het jaar, zo 

zullen wij uit onze goede werken een groot loon verzamelen, niet op het moment dat wij 

zaaien en ons in de deugden oefenen, maar op het einde van ons leven, als de tijd van de oogst 

en van het maaien zal aangebroken zijn. 

Jullie zijn goed begonnen, wil dat volhouden! (Niet gedateerd sermoen) 

 

31 december 

 

Laat ons steeds in Gods tegenwoordigheid wandelen en ’s morgens bij het ontwaken zeggen: 

“Spreek, Heer, uw dienaar luistert”. 

Begeef je naar het morgengebed en maak het vaste voornemen om de hele dag God in niets te 

beledigen en Hem altijd beter te dienen. 

Overdenk dan ’s avonds je tekortkomingen, onderzoek je geweten, bid om vergiffenis en sluit 

de dag met een godvruchtig gebed. (Niet gedateerd sermoen) 

 


