
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

Veel leesplezier! 

 

Maria en Stephan 

 

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP  
 

VIERINGENROOSTER 

• Zondag 20 maart, 3e Zondag van de Vasten, 10:00 Communieviering, 
voorgangers: J. Bosboom en K. van Gestel, m.m.v. Ecclesiakoor 

• Dinsdag 22 maart, 10:00 gebedsviering 
• Zondag 27 maart, Zondag Laetare, 10:00 Communieviering, voorgangers: 

J. van Gaans en J. Vroom 
• Dinsdag 29 maart, 10:00 gebedsviering 

• Zondag 3 april, 5e zondag van de vasten, 10:00 Eucharistieviering, 
celebrant: G. Nijland, m.m.v. Ecclesiakoor 

• Dinsdag 5 april, 10:00 gebedsviering 
• Zondag 10 april, Palmzondag, 11:00 Gezinsviering (Communieviering), 

voorganger: W. Sarot 
• Dinsdag 12 april, 10:00 gebedsviering  

 
 

• Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie 

hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/   
• De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 uur 

uitgezonden via Kerkomroep. 
 

  

MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP 

NIEUWSBRIEF  
Maart 2022 

https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
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NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE 
 

Eerste Heilige Communie 

 

 

Na twee jaar van ernstige beperkingen in de mogelijkheid om naar de kerk te 

gaan door corona, waren wij verrast en verheugd door het feit dat 7 kinderen 

zich willen voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie. Zo zien we dat 

mensen, ouders en hun kinderen blijven zoeken en groeien in geloof. 

Ons traject zijn we gestart op 16 januari wat loopt tot 13 mei met op zondag 

15 mei de grote dag voor iedereen. In het project worden we ondersteund 

door Wies Sarot en de methode “Ik ben bij je”. 

Tijdens de viering op zondag zijn de kinderen in de pastorie bezig met hun 

voorbereiding 

Elke keer gaan we een stapje verder in de kennis over God zoeken en God 

ontmoeten in de schepping , in de woorden van de bijbel, in de gemeenschap 

van de kerk en uiteindelijk de ontmoeting met Jezus in  het sacrament van de 

eucharistie. 

Teresa Valdez-Lazo en Marijke Hemmerlin 
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Vooraankondiging openluchtviering Eerste Pinksterdag 

Het duurt nog even, maar misschien goed om alvast in de agenda te zetten: 

zondag 5 juni is er weer een regionale oecumenische openluchtviering. Net 
als in 2018, mogen we het terrein bij het gemeentehuis in Bilthoven 

gebruiken. Er doen negen of tien kerken mee: protestants en katholiek. Het 
Nederlands Brandweerorkest gaat spelen, er komt een gelegenheidskoor en … 

de rest houden we nog even geheim. Wordt vervolgd!  
 

Wat geen geheim is, is het feit dat er op de dag van zo’n evenement 
vrijwilligers nodig zijn: verkeersregelaars, koffieschenkers en sjouwers.  

De Woudkapel kan voor zes of acht koffieschenkers zorgen. Het verzoek aan 

de andere kerken is daarom om voor verkeersregelaars en sjouwers te 
zorgen. Het zou fijn zijn als er van onze locatie ook vrijwilligers zijn om mee 

te helpen.  
Dus draagt u de oecumene een warm hart toe en kunt u meehelpen dan 

graag opgeven bij het parochiesecretariaat:   
E-mail: info@katholiekekerkdebilt.nl of telefoon: 030 – 2200025 

  

mailto:info@katholiekekerkdebilt.nl


 
4 

 

 

NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 

UITNODIGING VOOR CHRISMAMIS VERSTUURD 

De Chrismamis op de woensdag in de 
Goede Week (dit jaar: 13 april) is een 

viering voor heel het Aartsbisdom 
Utrecht.  

 
Tijdens de Chrismamis vindt de 

zegening plaats van de olie voor de 

zieken alsook die voor de 
geloofsleerlingen. Daarna wordt het 

Chrisma gewijd dat voornamelijk 
gebruikt wordt bij het doopsel, het 

vormsel en de priesterwijding. 
 

Kardinaal Eijk heeft op 7 maart een uitnodigingsbrief gestuurd naar de 
parochies, waarin hij schrijft: “Vanwege de coronaviruspandemie moest deze 

viering vorig jaar helaas in kleine kring plaatsvinden, terwijl de Chrismamis 
het jaar daarvóór helemaal moest vervallen. Ik ben dan ook dankbaar dat ik 

u – gezien de actuele stand van zaken rond de coronaviruspandemie – dit 
jaar weer voor het bijwonen van de Chrismamis kan uitnodigen (Onze Lieve 

Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn, aanvang 19 uur).  
 

De Chrismamis is immers een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, mede omdat 

wij dan met vertegenwoordigers van al onze parochies en locaties bijeen zijn 
rond Christus, onze Heer en Herder. Met elkaar zullen we in het bijzonder ook 

bidden voor vrede en gerechtigheid voor de Oekraïne en in heel de wereld.”  

Iedereen is voor deze viering van harte uitgenodigd, aldus kardinaal Eijk. “Op 

de eerste plaats uzelf, maar ook de volwassenen die zich voorbereiden op hun 
doopsel en/of vormsel en kinderen/jongeren die het vormsel gaan of hebben 

ontvangen. Hun aanwezigheid is een verrijking voor de Chrismamis. Dat geldt 
ook voor de vluchtelingen die in uw parochies naar de kerk komen. Daarom 

aan u het vriendelijke verzoek om vanuit elke locatie in uw parochie met een 
groep parochianen naar de Chrismamis te komen. Zo kunnen vele gelovigen 

deze indrukwekkende viering meebeleven.” 

 

Kardinaal Eijk nodigt in zijn brief de mensen die naar de Chrismamis komen 
uit om (houdbaar) voedsel en kleding voor de kledingbank mee te nemen. 

Voorafgaande aan de Chrismamis nemen jongeren dit alles in ontvangst in 

het portaal van de kerk. 
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HEILIGVERKLARING TITUS BRANDSMA GROOTS MOMENT VOOR 

NEDERLANDSE R.-K. KERK  

Op vrijdag 4 maart heeft paus Franciscus 
bekend gemaakt dat op 15 mei de zalige Titus 

Brandsma heilig zal worden verklaard. De 
Nederlandse bisschoppen reageren verheugd op 

dit nieuws. De Nederlandse kerkprovincie zal 
met drie afgevaardigden vertegenwoordigd zijn 

bij de plechtigheid in Rome, in de personen van 
kardinaal Eijk, mgr. De Korte en mgr. Van den 

Hout. 
 

Titus Brandsma’s vele activiteiten voor Kerk en 

samenleving, zijn principiële verzet tegens het 
nazisme en zijn martelaarsdood in het concentratiekamp Dachau getuigen 

van zijn rotsvaste geloof en intense betrokkenheid met medemensen. Hij was 
een inspiratiebron voor velen. Voor de internationale Karmel Orde is pater 

Titus een van hun belangrijkste 20ste-eeuwse leden die is heiligverklaard. 

 

Kardinaal Eijk vertegenwoordigt Nederland als metropoliet van de 
Kerkprovincie. Mgr. Van den Hout, de bisschop van Groningen-Leeuwarden, 

en mgr. De Korte, de bisschop van ‘s-Hertogenbosch, vertegenwoordigen 
respectievelijk de bisdommen waar Titus Brandsma is geboren (Oegeklooster, 

Friesland) en tijdens zijn leven woonde en werkte (Oss en Nijmegen). Vanuit 
deze twee bisdommen worden in samenwerking met de orde van de 

Karmelieten, waartoe Titus Brandsma behoorde, verschillende 

gedenkactiviteiten voorbereid in het kader van de heiligverklaring. 

Dankviering 

Op zondag 6 maart, kort na de vooraankondiging in Rome van de 
heiligverklaring, is er om 19.00 uur in Titus’ geboorteplaats Bolsward een 

oecumenische vesperviering in de R.-K. Franciscusbasiliek.  

Met medewerking van mgr. Van den Hout en het Convent Karmel Noord van 

leken-Karmelieten. Na de heiligverklaring op 15 mei wordt een nationale 
dankviering voorbereid voor zondag 22 mei in de St. Janskathedraal te ‘s-

Hertogenbosch. Daar zijn behalve Nederlandse bisschoppen ook 
vertegenwoordigers van de Karmel Orde, de Konferentie van Nederlandse 

Religieuzen (KNR) en andere genodigden bij aanwezig. 

Verder is de publicatie van een speciaal publieksmagazine in gang gezet, 

gewijd aan leven en werk van Titus Brandsma en zijn betekenis voor huidige 
generaties. Dit magazine wordt in grote oplage verspreid via de bisdommen 

in Nederland en zal ook als download beschikbaar komen. Bisdom Roermond 
maakt daarnaast een bidprentje beschikbaar bij gelegenheid van de 

heiligverklaring. 
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Op initiatief van de bisdommen ‘s-Hertogenbosch en Groningen-Leeuwarden 

biedt bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim een Rome-programma aan 
voor iedereen die de heiligverklaring wil bijwonen. Informatie hierover is te 

vinden op de site: www.heiligetitusbrandsma.nl. 
 

 

Reacties van de bisschoppen: 
Kardinaal Eijk: “De heiligverklaring van pater Titus Brandsma is een bijzonder 

en groots moment in de Nederlandse kerkgeschiedenis. Titus Brandsma was 
geestelijk adviseur van de Nederlandsche Rooms-Katholieke 

Journalistenvereniging. Als zodanig zette hij mgr. (later kardinaal) Jan de 
Jong, de aartsbisschop van Utrecht, ertoe aan katholieke dagbladen te 

verbieden om N.S.B.-advertenties te plaatsen. De nazi-ideologie durfde hij 
openlijk te bestrijden. Dit kostte hem uiteindelijk zijn leven. Voor zijn trouw 

aan Christus had hij alles over. Hij is voor journalisten, universiteitsdocenten, 
religieuzen en vele anderen een lichtend voorbeeld, niet alleen in ons land, 

maar wereldwijd.” 

 

Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de 

Nederlandse Bisschoppenconferentie: “Titus Brandsma heeft getuigd van de 
waarheid van Gods liefde en duidelijk gemaakt dat een mens door haat en 

geweld ten diepste ontrouw is aan zijn of haar menselijke waardigheid. De 
heiligverklaring door paus Franciscus laat onder meer zien hoe belangrijk de 

boodschap van pater Titus Brandsma is en blijft. Ik hoop dat het getuigenis 
van pater Titus ook nu inspireert en bemoedigt om trouw te blijven in liefde 

en geloof aan de waardigheid die wij als mens van God hebben gekregen.” 

Mgr. De Korte: “Wij kijken uit naar de bijzondere plechtigheid bij de 

heiligverklaring van pater Titus. Jarenlang leefde hij binnen ons bisdom. Eerst 
in Megen, Boxmeer en Oss en later als hoogleraar en rector magnificus aan 

de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Wij zullen ook in ons eigen land met 
velen de heiligverklaring vieren onder meer met een feestelijke viering in de 

Sint-Jan.” 

Mgr. Van den Hout: “Titus verbond als geen ander liefde voor culturele 
eigenheid met de universele betekenis van Kerk en geloof. In het bisdom 

Groningen-Leeuwarden zijn we dankbaar dat een geloofsheld als hij veel 
betekend heeft voor de Friese taalemancipatie en katholieke traditie in het 

noorden. De manier waarop hij tijdens de Tweede Wereldoorlog 
onverschrokken de waarheid verkondigde en dat uiteindelijk met de dood 

moest bekopen, is een oproep aan ons vandaag om te kiezen voor het goede 

en het heilige.” 

Kijk ook op: www.heiligetitusbrandsma.nl en www.karmel.nl/titus-
brandsma 

  

http://www.heiligetitusbrandsma.nl/
http://www.heiligetitusbrandsma.nl/
http://www.karmel.nl/titus-brandsma
http://www.karmel.nl/titus-brandsma
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MEELEEFDAGEN PRIESTEROPLEIDING AARTSBISDOM UTRECHT 

  

Priester worden in deze tijd is niet langer vanzelfsprekend. Het is een 

verlangen dat in je gaat leven en dat langzaam tot ontwikkeling kan komen.  
 

De keuze voor het priesterschap begint dan ook niet bij jezelf, maar bij God: 
je wordt door Hem geroepen.  

Het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, wil 
jonge mannen tussen de 17 en 40 jaar de gelegenheid geven om in een sfeer 

van gebed en ontmoeting na te denken over de vraag of de Heer hen 
misschien roept om priester te worden. 

 
Daarom worden tijdens de Goede Week meeleefdagen georganiseerd. Rector 

Kuipers: “Samen met de priesterstudenten bereid je je voor op het feest van 
Pasen door de viering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake.  

 

Je neemt deel aan het bezinningsprogramma tijdens deze dagen en aan de 
liturgische plechtigheden met kardinaal Eijk in de St. Catharinakathedraal te 

Utrecht.”  
 

Vanzelfsprekend krijgen de deelnemers ook gelegenheid om met de 
studenten en met de rector te spreken over de vragen die ze wellicht hebben. 

De meeleefdagen beginnen op Witte Donderdag (14 april) vóór de avondmis 

en worden afgesloten na de Hoogmis van Pasen (17 april). 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Neem voor meer informatie over het programma of aanmelding contact op 
met: 

Rector P. Kuipers 
Keistraat 9 

3512 HV Utrecht 
Tel.: 030 2310490 

E-mail: rector@ariensinstituut.nl 

  

mailto:rector@ariensinstituut.nl
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HEILIGEN 

Maria Boodschap (ook Annonciatie of Annunciatie) 

Feest 25 maart. 
Uit het evangelie volgens Lukas: 
 

'In de zesde maand (dat de oude Elisabeth zwanger was) werd de engel 

Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een 
maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; 

de naam van die maagd was Maria. 
 

 
Hij trad bij haar binnen en sprak: "Verheug U, begenadigde, de Heer is met 

U." Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet te betekenen had. 

 
 

Maar de engel zei tot haar: "Vrees niet Maria, want Ge hebt genade gevonden 
bij God. Zie, Ge zult zwanger worden en 

een Zoon ter wereld brengen, die Ge de 
naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn 

en Zoon van de Allerhoogste genoemd 
worden, God de Heer zal Hem de troon van 

zijn vader David schenken en Hij zal in 
eeuwigheid koning zijn over het huis van 

Jakob en aan zijn koningschap zal nooit 
een einde komen." 

 
 

Maria echter sprak tot de engel: 

"Hoe zal dit geschieden, daar ik geen 
gemeenschap heb met een man?" 

 
 

Hierop gaf de engel haar ten antwoord: 
"De Heilige Geest zal over U komen en de 

kracht van de Allerhoogste zal U 
overschaduwen; daarom ook zal wat ter 

wereld wordt gebracht, heilig genoemd 
worden, Zoon van God. Weet dat zelfs 

Elisabeth, uw bloedverwante, in haar 
ouderdom een zoon heeft ontvangen, en 

ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor 
God is niets onmogelijk."  

 

Nu zei Maria: "Zie de dienstmaagd des Heren: mij geschiede naar Uw woord." 
En de engel ging van haar heen.' 
 

ca 1500. Schilderij door Lorenzo di 

Credi. 

Detail van 'Annunciation'. 
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Verering & Cultuur 

Dit verhaal is in de geschiedenis van de christenheid ontelbare keren 
afgebeeld. Vooral in de Renaissance, toen de cultuur steeds meer aandacht 

kreeg voor de menselijke kant van het evangelieverhaal, was het gegeven bij 
gelovigen en kunstenaars bijzonder populair. In de katholieke traditie is van 

dit verhaal ook een gebed gemaakt.  

Het wordt naar het eerste (Latijnse!) woord het 'Angelus' genoemd: 
De voorbidder zegt: 'De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.' 

de overigen antwoorden met: 'En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.' 
Hierna wordt een Wees Gegroet gebeden. 

 
Voorbidder: 'Zie de dienstmaagd des heren.' 

Antwoord: 'Mij geschiede naar uw woord.' 
Wees Gegroet. 

 
Voorbidder: 'En het Woord is vlees geworden.' 

Antwoord: 'En het heeft onder ons gewoond.' 
 

Voorbidder: 'Bid voor ons Heilige Moeder van God.' 
Antwoord: 'Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.' 

Wees Gegroet. 

 
Afsluitend gebed: 'Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de 

Menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden U: stort uw 
genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot 

de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.' 

Antwoord: 'Amen.' 

Omdat het feest van Jezus' geboorte (Kerstmis) sinds 366 op 25 december is 
geplaatst, moest dit feest natuurlijk negen maanden eerder vallen. In het 

Engels taalgebied staat deze dag bekend als 'Lady's Day'. 

Weerspreuk(en) 

'Met Ons Lief Vrouw Boodschap keren 

steeds de zwaluwen bij ons were.' 

Naar dit feest zijn de zusters Annunciaden genoemd. 
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Franciscus a Paola, Plessis, Frankrijk; ordestichter; † 1508. 

Feest 2 april. 

Franciscus is genoemd naar Franciscus van 

Assisi. Zijn ouders waren zeer arme mensen. Ze 
woonden in Paola, een klein plaatsje aan de 

Calabrische kust ten zuiden van Napels.  

Geruime tijd bleef hun huwelijk kinderloos. 
Vandaar, dat ze de inspraak van Franciscus van 

Assisi inriepen en God om een kind vroegen. 
Toen dan ook enige tijd daarna een kind 

geboren werd, beschouwden ze dat als een 
regelrechte gebedsverhoring, en noemden het 

naar Franciscus van Assisi. 

Van jongs af aan bleek het kind gevoelig voor 

de dingen van God. Het vastte veel en leidde 
een zeer sober leven. Het werd voor een 

religieuze opvoeding toevertrouwd aan de 
franciscaner monniken van een klooster uit de 

buurt.  

Op 15-jarige leeftijd trok hij zich in de 

eenzaamheid terug in een grot om het leven 

van een kluizenaar te leiden. Hij sliep op de 
rotsgrond, at de planten en kruiden die hij in het naburig bos vond, of soms 

van wat zijn vrienden hem brachten. Veel was het in ieder geval niet.  

Nog voor zijn 20e sloten zich twee andere jongemannen bij hem aan. Deze 

harde leefgemeenschap groeide uit tot een heuse religieuze orde, welke in 
1436 werd gesticht en in 1474 officieel goedgekeurd: de Minimi of Miniemen; 

zo genoemd, omdat zij werkelijk de minsten wilden zijn naar het voorbeeld 
van Jezus. 

Er werd een huis gebouwd, en een grote kerk; en er ontstond steeds meer 
toeloop. Maar de levenswijze bleef streng: men sliep op een matje op de 

rotsgrond; een blok hout of grote steen diende als hoofdkussen; men sliep 
niet meer dan strikt noodzakelijk was; men gebruikte één maaltijd per dag, 

en deze bestond meestal alleen uit water en brood.  

Bereidde men zich voor op een feestdag, dan at men de twee dagen tevoren 

meestal helemaal niets. Franciscus betreurde het, dat de regels voor de 

vasten in de Kerk telkens weer verslapten; hij was ervan overtuigd, dat de 
gelovigen de weldaad van consequent vasten en het zich ontzeggen van 

allerlei levensbehoeften niet beseften. 

Over Franciscus worden wonderlijke verhalen verteld. In de jaren 1447, 1448 

en 1449 zou hij bij herhaling de verovering van Constantinopel door de 
Turken hebben voorspeld: deze vond inderdaad plaats in 1453. Er zijn zelfs 
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heel wat officiële documenten bewaard gebleven, waarin met bijna 

wetenschappelijke bewijzen wordt gestaafd hoe vaak hij allerlei kerkelijke en 
maatschappelijke gebeurtenissen had voorspeld. Daarnaast zijn er ook 

genezingen en andere wonderen bekend. 

Eens kwam een hoge ambtenaar naar hem toe om hem duidelijk te maken, 

dat al te grote gestrengheid in het geestelijk leven tot misgroei en zelfs 

hoogmoed kon leiden. Franciscus hoorde hem geduldig en vriendelijk aan, en 
ging zeer liefdevol in op de opmerkingen van de man. Maar deze was 

zichtbaar niet overtuigd. Daarop nam Franciscus een vurige kool uit het 
brandende vuur en hield deze geruime tijd in zijn hand voor de ogen van de 

ambtenaar, en hij zei: "Alle schepselen gehoorzamen aan mensen die God 
met een zuiver hart dienen." 

Koning Lodewijk XI van Frankrijk († 1483) lag doodziek in zijn verblijf te 
Plessis. Maar de zucht naar het leven was zo sterk, dat hij niet alleen koning 

Ferdinand van Napels, maar ook de Paus de opdracht gaf de beroemde 
Franciscus naar hem toe te sturen; met de bedoeling dat deze hem zou 

genezen, en hem zou redden van een vroegtijdige dood.  

Hij loofde een hoge beloning uit voor de eerste die hem zou komen berichten, 

dat Franciscus voet op Franse bodem had gezet, en stuurde vervolgens de 
kroonprins op hem af bij wijze van geleide. Op 24 april 1482 kwam de man 

Gods in Plessis aan.  

De koning kwam zelf naar buiten om hem te begroeten. Hij viel hem te voet 
en smeekte, dat hij God zou vragen om een langer leven voor hem, de koning 

van Frankrijk. Maar Franciscus antwoordde ter plekke, dat hij zoiets nooit zou 
beloven; en bracht hem vervolgens onder ogen, dat het leven van een koning 

evenzeer aan een bepaalde grens gebonden was als dat van de allerlaagst 
geplaatste mens. Het zag er naar uit, dat Gods besluit met hem, Lodewijk, 

vaststond. De koning deed er beter aan zich bij de feiten neer te leggen en de 
resterende tijd te gebruiken om zich op gepaste wijze voor te bereiden op zijn 

dood. Dat deed de koning, zodat deze in vrede afscheid kon nemen van zijn 
vrouw en kinderen: hij stierf in de armen van Franciscus op 30 augustus van 

hetzelfde jaar. 

Zijn zoon en opvolger, Karel VIII, vatte een grote bewondering voor hem op, 

en overlaadde hem met gunsten. Hij bouwde overal kloosters voor hem, en 
zorgde aldus voor een geweldige verbreiding van zijn orde. Franciscus bleef in 

Plessis. In die tijd was hij onder meer geestelijk leidsman van de zalige 

Margaretha van Lotharingen († 1521; feest 2 november). Tenslotte stierf hij 
te Plessis op 2 april 1508, ruim 91 jaar oud. 

Verering & Cultuur 
Reeds in 1519 werd hij officieel heilig verklaard. 

Zijn relieken werden tijdens de woelingen van de Reformatie op een 13e april 
door ketters verbrand. 
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BEZINNING      

Een oude non zei ooit iets tegen mij dat ik toen niet begreep. ‘Nu ik ouder 

word, lijkt God voor mij tegelijkertijd dichterbij en verder weg’. Soms 

realiseren mensen zich pas na vele jaren van geestelijk leven en pas na 

minimaal drie serieuze geloofscrises dat het geloof geen onveranderlijke 

statische zekerheid is, maar een weg waarop licht en duisternis elkaar 

afwisselen. Als het mogelijk is een glimp van God op te vangen – zoals Mozes 

op de berg een glimp opving – dan gebeurt dit waarschijnlijk op het moment 

dat licht en duisternis elkaar doordringen. 

Thomás Halík, In het geheim geloven, blz. 274-75 

 

 

 


