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Goede vrienden,

p. 1 Colofon & Edito

Eind november 2016, op het Feest van Christus Koning, werd het

p. 2 Leven in de Geest, kleurt het

Jubeljaar van de Barmhartigheid afgesloten. Uiteraard overstijgt

leven

Gods barmhartigheid elke datum.

p. 4 Toewijdingsgebed aan God

In dit heel bijzondere jaar mochten we ervan bewust worden hoe

doorheen de handen van Maria

belangrijk het is dat we ons als christenen inzetten om onze
medemensen met Gods barmhartigheid te benaderen … En, het
moet gezegd, als we op onze eigen krachten rekenen dan zal het
niet lukken!
De grote Gids voor dit op weg zijn is de heilige Geest. En
niemand kan ons beter tot Hem brengen dan de Maagd Maria. Dit
is dan ook de hele dynamiek van de FIAT-spiritualiteit.
Daarom reiken we u in deze Newsletter een aantal passages aan
van het getuigenis van een priester, nl. van Joël Guibert. Zijn
getuigenis toont ons hoe zijn 'leven in de Geest' de vrucht is van
een onafscheidelijk verbonden zijn met Maria.
We hopen dat deze passages van het boek van pr. Guibert
"Renaître d’en haut – Une vie renouvelée par l’Esprit Saint"
(Opnieuw geboren worden – Een vernieuwd leven vanuit de
Geest) weerklank kunnen vinden en ons kan helpen bij de
komende Veertigdagentijd en ook daarna.
Van harte vanwege het FIAT-team
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Leven in de Geest, kleurt het leven

moeten neerzien op onze dagelijkse taken; want ook
in die soms zo heel eenvoudige en zo dikwijls
terugkerende dagelijkse taken nodigt de Geest ons uit
om ons aan Hem over te geven." (p. 291).
Pr. Guibert bemoedigt ons: "Het is niet onze morele of
spirituele perfectie van het moment dat de Geest van
ons verwacht. De obsessie om perfect te zijn staat het
leven in de Geest in de weg. Het enige wat God van
ons verlangt is dat we in alle aspecten van ons leven –
hoe zwak en zondig het ook moge zijn – een
edelmoedig en vreugdevol ja-woord geven". (p. 292).
Zoals priester Joël Guibert het schrijft in het voorwoord
van zijn boek wil hij ons enkel een aantal ervaringen

Verder reikt pr. Guibert een aantal tips aan om zich

met de heilige Geest toevertrouwen die hij in het leven

niet te vergissen in die gave van zichzelf:

van alle dag mocht beleven . Deze ervaringen zijn

"Zich volledig overgeven aan de Geest kan louter door

gedragen door de wijsheid van grote geloofsgetuigen

genade van die Geest. Het gaat om een ware

die ons zijn voorgegaan. Sprekend over zijn "tweede

bekering: zich weg schenken vanuit de diepste kern

adem in de Geest" en over zijn "eerste stappen in het

van onszelf die God is. Het is een verschuiving van de

leven in de Geest" vertrouwt deze priester ons toe dat

gave van onszelf uit eigen wil naar de gave van

hij enkel vanuit Gods barmhartigheid daartoe gekomen

onszelf vanuit Gods wil met zijn ondoorgrondelijke

is en dat "dit niet enkel is weggelegd voor religieuzen

wegen die zelden spontaan overeenkomen met de

en toegewijden. Deze dynamiek maakt deel uit van

onze." (p.299).

ons doopsel en is daardoor in elk van ons gelegd.".
Het gaat hier dus over elke gedoopte!

Steunend op het leven in de Geest van een aantal
grote getuigen – zoals p. Louis-Marie Grignion de

Vanuit zijn ervaring, helpt pr. Guibert ons om de totale

Montfort, Maximilien Kolbe, Marthe Robin, pater Marie-

gave van God beter te begrijpen en er voor open te

Eugène… – wijdt pr. Guibert een integraal hoofdstuk

staan:

aan de plaats van Maria in dit parcours, nl. : "Om zich

"We mogen eenvoudig zeggen dat ware liefde alles

over te leveren aan de Geest, leven in Maria (in Ea)".

wilt, niet om de vrijheid van de ander te beknotten

Daartoe herneemt hij (p. 326) enkele woorden (Nr. 43) uit

maar om de geliefde te vervullen. ‘God wil ten volle

"De Ware Godsvrucht" van Louis-Marie Grignion de

liefhebben'. … De Geest van liefde wil ons leiden

Montfort: "Ik geloof niet dat iemand een intieme

doorheen alles wat we mogen beleven in ons leven,

vereniging met onze Heer en een volkomen

tot in de kleinste details." (p.290).

getrouwheid aan de heilige Geest kan verkrijgen,
wanneer hij niet innig verbonden is met de

Terzelfdertijd worden we eraan herinnerd dat "we om

allerheiligste Maagd en zich niet geheel en al verlaat

zich over te geven aan de Geest niet hoeven te

op haar bijstand."

veranderen van levensstaat en ook niet minachtend
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Pr. Guibert geeft ons een heel mooi beeld van Maria:

Eenmaal die ommekeer er is mogen we ervaren dat

"Volgens Gods voornemen is Maria als een 'fontein'

alles zoveel eenvoudiger wordt want God zelf is heel

van genade van de Drie-ene God." (p. 314).

eenvoudig." (p. 334-335).

En verder (p. 327) met de woorden van Johannes

En wat 'tijd' aangaat: "Wanneer we onze tijd werkelijk

Paulus II: "De devotie tot de moeder van Christus

beleven in de Geest, dan wordt alles zoveel lichter en

zoals ik die in mijn kindertijd en jeugd mocht beleven

krijgen we voor elk ogenblik zijn kracht en zijn vrijheid;

heeft nu plaats gemaakt voor een 'nieuwe houding',

Als we het moeilijk hebben met 'tijd' is het vaak om

voor een devotie vanuit het diepste van mijn geloof,

twee belangrijke redenen: enerzijds, omdat we

vanuit het hart zelf van de Drie-eenheid en vanuit
Christus."

onbewust zelf ons werk en onze bekommernissen

Pr. Guibert reikt ons aan "hoe concreet vanuit Maria in

anderzijds, is elk ogenblik al gevuld met de zorgen van

de Geest te leven":

het volgende ogenblik. Zo wordt het nu-moment echt

dragen en ze niet overgeven aan de Geest;

wel verpletterend.

"… Het gaat hier geenszins om een versterkte mariale

Hij/zij die in de Geest leeft vervult zijn/haar taak,

devotie maar om een houding van waarachtige

beleeft zijn/haar ontmoetingen en zorgen zonder

afhankelijkheid tegenover Maria, en door haar,

moedeloos en uitgeput neer te vallen". (p. 338).

tegenover de Geest. De toewijding aan God doorheen
Maria is dus geen louter ceremonieel gebeuren uit het

En tegenover de Kerk: "De Geest ervaren is

verleden. De toewijding aan Maria is nooit af en is

aanvoelen dat Hij het hart is van de Kerk. Als we ons

telkens weer opnieuw te beleven. Deze toewijding ligt

daadwerkelijk overgeven aan de Geest zal Hij ons

ook niet achter ons maar altijd voor ons! Het is hier en

binnenleiden in de diepten van zijn liefde die

nu dat ik wordt uitgenodigd om volledig in totale

werkzaam is in de Kerk." (p. 340). "En het 'in' de Geest

verbondenheid met Maria te leven." (p. 327).

ontdekken van de Kerk brengt ons naar een grotere
liefde voor die Kerk". (p. 341).

"En zo wordt het leven eenvoudiger" zegt pr. Guibert
in de laatste pagina's van zijn boek.

"Het leven in de Geest 'kleurt' het leven. Zonder Hem
dreigen we ons te settelen in een leven van 'bus en

"Het leven in de Geest is werkelijk grote dromen en

tram, werk, slapengaan". Opdat ons leven kleur zou

verlangens hebben, instemmen met onze onmacht om

krijgen door de Geest worden we uitgenodigd om los

die te verwezenlijken maar in ons leven en in de

te laten … om in te treden in Gods Geest,

wereld alle ruimte en macht aan de Geest laten opdat

een Geest van zending". (p. 346).

onze dromen en verlangens werkelijkheid zouden
worden. Het is geen kwestie van alles vanop een

Eigenlijk zijn we allemaal een beetje een Nicodemus

afstand te beleven maar wel van een ten volle intreden

en worden we uitgenodigd om 'herboren' te worden

in onze ware zending …

vanuit de Geest.

De ommekeer in de Geest is niet zo spontaan, maar
alles wordt makkelijker eenmaal we er ons ingooien.
Trouwens we willen geenszins terugkeren naar onze
vroegere manier van leven en vragen ons zelfs af hoe
we zo'n leven konden leiden.
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Toewijdingsgebed aan God
doorheen de handen van Maria volgens
de h. Louis-Marie Grignion de Montfort
Ik kies u heden,
in tegenwoordigheid
van heel de gemeenschap van de heiligen,
tot mijn Moeder en Koningin.
Ik wijd u toe,
in volledige en liefdevolle onderwerping,
mijn lichaam en mijn ziel.

Op 26 januari 2017 werd Mgr. Paul Lanneau,

Ik laat u een geheel en volledig recht

hulpbisschop emeritus van Mechelen-Brussel

om over mij te beschikken

opgenomen in de vreugde van de Heer.

en over al wat mij toebehoort,
zonder uitzondering,

Op vraag van kardinaal Suenens, begeleidde

zoals het u behaagt,

Monseigneur vijftien jaar lang

tot de grootste eer van God

het FIAT-apostolaat .

in de tijd en in de eeuwigheid.

In onze volgende Nieuwsbrief geven we u
graag weerklank van deze gezamenlijke weg.

“Welke gave je ook wil offeren aan God, vergeet niet ze toe te vertrouwen aan Maria, opdat de genade naar de
“schenker” zou terugvloeien langs dezelfde weg als die genade gekomen is”.
(H. Bernardus, 12de eeuw)

Heel het FIAT-apostolaat draait op vrijwilligerswerk. De

Elke financiële bijdrage wordt in dank aanvaard.

werking van het Internationaal secretariaat vereist

Ziehier onze bankgegevens:

echter aangepaste middelen. Bovendien vraagt men
ons dikwijls om belangrijke kortingen toe te staan bij

IBAN : BE15 0011 7774 7930

het zenden van rozenkransen en ander

BIC : GEBABEBB

evangelisatiemateriaal naar landen die er economisch
niet zo goed voorstaan.
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