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A D V E N T   2 0 2 1

met Kindje Jezus

zondag 28 november – 1ste zondag van de Advent

Een berg cadeautjes

Kindjes, vandaag begint de Advent. Dat zijn vier weken 
 vóór Kerstmis, de dag waarop Jezus geboren wordt. 

De Kerk heeft de Advent ingesteld zodat de mensen 
zich goed zouden voorbereiden op Kerstmis. Jezus is 
immers geboren om voor ons te lijden en te sterven en 
zo de poorten van de Hemel te openen. Dankzij Hem 
kunnen wij later allemaal samen naar de Hemel ! Daar 
moeten we dankbaar voor zijn. Het zou niet mooi zijn 
om Kerstmis te laten voorbijgaan als een gewone dag 
en alleen te denken aan lekker eten, gezelligheid en 
cadeaus. Samen met Ons-Lieve-Vrouwke die in verwach-
ting is, met Sint-Jozef, met iedereen in de familie, de 
CRC en de Kerk willen we ons goed voorbereiden op 
de grote dag, Kerstmis, de geboorte van Kindje Jezus. 
Zo denken we écht aan God op Kerstmis, zijn we écht 
blij met de komst van God op aarde en maken we het 
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ook in onze harten mooi en gezellig, zodat Jezus zich 
welkom voelt. Ook vandaag, op deze eerste zondag van 
de Advent, willen we dat Jezus in de H. Communie zich 
welkom voelt. Wees dus vurig in de mis.

We bereiden ons voor op Kerstmis door elke dag 
een geschenkje in te pakken voor het Kindje Jezus. De 
cadeautjes waar Jezus het blijst mee is, zijn gebedjes 
en offertjes. Alle inspanningen die we doen om lief, 
eenvoudig, nederig, gehoorzaam en zacht te zijn maken 
Kindje Jezus heel gelukkig. Deze geschenkjes zullen we 
elke avond aan Ons-Lieve-Vrouwke geven, die ze bijhoudt 
en met Kerstmis allemaal aan haar Heilig Kindje zal 
geven. Zullen we samen een grote berg gebedjes en 
offertjes verzamelen voor Kindje Jezus ?

Puntje van vandaag : Zeg vandaag dikwijls : « Lieve 
Vrouwke, help mij om veel cadeautjes te verzamelen 
voor uw Kindje ! »

Maak vandaag met je broers en zussen een Ad-
ventskrans of Adventsstronk met vier kaarsen. Als jullie 
een beeldje hebben van het Kindje Jezus, dan kunnen 
jullie dat erbij zetten.

*

*       *
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maandag 29 november

Een kleine bedelaar aan de deur

Beste kinderen, jullie weten dat God groot is. Oneindig 
 groot en oneindig machtig. En toch maakte Hij 

zich heel klein. Jezus is een klein baby’tje geworden, 
het Kindje van de Maagd Maria. God wou zich laten 
zien als een klein kindje zodat we niet bang zouden 
zijn voor Hem. In het Oude Testament waren de men-
sen bang voor God. Sommigen deden weinig zonden 
omdat ze bang waren voor de straffen van God, maar 
ze hielden niet van Hem.

Maar God houdt héél veel van ons en Hij wil dat 
wij ook van Hem houden. Sinds de geboorte van Je-
zus, met Kerstmis 2000 jaar geleden, kunnen wij God 
leren kennen als het schattige Kindje Jezus en daarom 
kunnen wij gemakkelijker van God leren houden dan 
de mensen van het Oude Testament. Gelukkig dat Je-
zus mens is geworden ! Zo kunnen we doen wat God 
het liefst heeft : van Hem houden en niet zondigen 
omdat we Hem geen verdriet willen doen. Door een 
klein kindje te worden is het alsof God zegt : « Kijk, Ik 
ben een klein bedelaartje. Ik klop aan jouw deur en Ik 
wil graag dat je Mij Liefde geeft. Ik wil jouw hart ! »

Puntje : Zeg vandaag dikwijls : « Lief Kindje Jezus, ik 
geef je mijn hart ! »

Kleur de wolk waarop Ons-Lieve-Vrouwke staat.
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dinsdag 30 november

Het Godskind

Wie kent er de moslims ? Moslims geloven niet dat 
 Jezus God is. Ze geloven niet dat Hij gestorven 

is voor ons en zo de Hemel voor ons heeft geopend. 
Vroeger waren er veel aanvallen door moslims op katho-
lieke gebouwen. In de vijftiende eeuw was er in Spanje 
een klooster dat helemaal kapotgemaakt was door de 
moslims. Een monnik was bezig met het opnieuw op 
te richten. Opeens kwam er een kind naast de monnik 
staan. Het zei : « Dat is goed ! U hebt moed om uw 
klooster te herbouwen... Wilt u met me bidden ? » De 
oude broeder knielde neer en samen baden ze een 
weesgegroetje. Toen ze bij de woorden kwamen « En 
gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus », zei het 
kind : « Dat ben ik ! » En meteen verdween het.

Enige tijd later werd het arme, gerestaureerde klooster 
getroffen door hongersnood. De monnik werd geïnspi-
reerd (God gaf hem het idee in) om een wassen beeld 
te maken van het Kind dat aan hem verschenen was. 
Maar het lukte niet goed. Daarom begon hij te bidden 
tot het Kindje Jezus. Dat verscheen opnieuw en zei : 
« Kijk naar mij en maak nu uw beeld ». Heel snel en 
goed maakte de monnik het beeld af. Toen hij stierf, 
gaven de monniken van het klooster het beeld aan een 
prinses in Praag. Binnenkort zullen we meer te weten 
komen over die prinses.

Puntje : Zeg vandaag verschillende keren dit gebed-
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je, om cadeautjes te verzamelen voor het Kindje in 
de kribbe : « Liefde van Kindje Jezus, zet mijn hart in 
vuur en vlam ! »

Kleur de monnik met zijn troffel.

*

*       *

woensdag 1 december

Onze-Lieve-Vrouw van de Overwinning

Gisteren hebben we gesproken over een goede  
 monnik. Vandaag spreken we over een slechte 

monnik, een monnik die niet meer geloofde in de 
liefde en de vergeving van God en die uit het klooster 
wegging en niets meer wilde weten van de katholieke 
Kerk : Luther. Dat was het begin van het protestantis-
me (in 1517). Het protestantisme verspreidde zich over 
heel Duitsland en Bohemen, dat nu Tsjechië heet. Door 
de schuld van Luther gingen duizenden mensen weg 
uit de Kerk. Ze werden protestants en vochten tegen 
de katholieken, ze staken kerken, kloosters, huizen en 
kastelen in brand en vermoordden veel mensen. De 
hoofdstad van Bohemen, Praag, werd bijzonder bedreigd. 
Keizer Ferdinand  II vroeg de paus om pater Dominicus 
van Jezus-Maria te sturen. Hij was de overste van de 
karmelieten en een goede pater. De keizer wou dat 
hij hard zou bidden opdat de katholieke legers zouden 
overwinnen. In Praag vond pater Dominicus in een 
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verwoest kasteel een schilderij van Ons-Lieve-Vrouwke 
en Kindje Jezus dat door de ketters was ontheiligd (ze 
hadden het schilderij kapotgemaakt en er heiligschennis 
mee gepleegd). De pater was verontwaardigd en droevig 
en beloofde eerherstel voor de schande.

Op 8 november 1620 nam de pater de leiding in 
een kruistocht tegen de protestanten. In naam van 
Maria en met een kruis in zijn hand moedigde hij de 
katholieken aan in hun gevecht tegen de ketters, die 
met heel veel waren. De katholieken wonnen ! Bohemen 
bleef katholiek ! Uit dankbaarheid stichtte de keizer het 
eerste karmelietenklooster in Praag. Ze noemden het 
het klooster van Onze-Lieve-Vrouw van de Overwinning.

Puntje : Zeg vandaag zo vaak mogelijk : « Goed Kindje 
Jezus, trek aan mijn hart ! »

Kleur de karmeliet die het kruisbeeld omhoog houdt.

*   *   *

donderdag 2 december

Het Kindje Jezus van Praag

De katholieken hadden wel gewonnen, maar er waren 
 nog altijd veel protestanten in Praag. De paters in 

het karmelietenklooster kregen geen geld van de pro-
testanten en waren heel arm. Eerst had de keizer de 
paters nog goed geholpen, maar die was nu verhuisd 
naar Wenen en de paters hadden veel problemen. Pater 
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Dominicus zei tegen zijn paters : « Jullie moeten hard 
bidden tot het Kindje Jezus. Alles wat we nodig hebben, 
zullen we aan hem vragen en we moeten hem altijd 
eren. » Hij ging op zoek naar een beeldje van Kindje 
Jezus voor in de kapel.

Kennen jullie prinses Polyxena van Lobkowicz nog ? 
Haar moeder had in Spanje het beeldje gekregen van 
de monnik die samen met Kindje Jezus had gebeden in 
zijn verwoeste klooster. Nu bood de prinses het beeldje 
aan pater Dominicus aan. « Vader, » zei ze tegen hem, 
« ik vertrouw u toe wat mij het dierbaarst is. Als jullie 
dit beeld eren, zullen jullie alles krijgen wat jullie nodig 
hebben. » De paters brachten het beeldje naar hun 
kapel en smeekten het Heilig Kindje hen te helpen. En 
wat gebeurde er ? De keizer stuurde een grote voed-
selvoorraad en een vast inkomen (vanaf dan zou het 
klooster elk jaar geld krijgen uit de keizerlijke schatkist). 
Tegelijkertijd leverde de wijngaard van het klooster 
een uitzonderlijke oogst op. De paters waren gered !

Puntje : Hebben jullie een Kindje Jezus van Praag in 
huis staan ? Kijk ernaar als je er voorbij komt en zeg : 
« Kindje Jezus, stort uw barmhartigheid in mijn hart. »

Kleur prinses Polyxena.

*

*       *
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vrijdag 3 december – 1ste vrijdag van de maand

Pater Cyrillus

Spijtig genoeg brak er in 1631 opnieuw burgeroorlog 
 uit. De paters karmelieten moesten wegvluchten. 

Slechts twee paters bleven achter. De protestanten be-
stormden de stad, namen de kerk van Onze-Lieve-Vrouw 
van de Overwinning in beslag, stalen het goud, gooiden 
de beelden van Maria en Kindje Jezus weg en maakten 
van de kerk een protestantse tempel. De twee achter-
gebleven paters werden gevangengenomen.

Zes jaar later werd pater Cyrillus van de Moeder 
Gods, die heel veel van Kindje Jezus hield, naar Praag 
gestuurd. Na een lange zoektocht door het puin vond hij 
het wonderbaarlijke beeldje, helemaal bedekt met stof 
en vuil. Hij waste het, bracht het naar de kloosterkerk 
en zette er bloemen bij. Hij bad tot het Kindje Jezus 
en vroeg of Hij het klooster, de stad en het hele land 
wou beschermen. Het Heilig Kind verhoorde zijn gebed : 
er was een nieuwe aanval van de protestanten maar 
de stad werd gespaard. Gods zegen daalde neer over 
het klooster en bracht rust en vrede. Er kwamen weer 
verschillende paters. Met een hart vol dankbaarheid 
beloofde pater Cyrillus zijn lieve Kindje Jezus steeds 
meer te eren en zijn apostel te worden.

Puntje : Bid vandaag dikwijls : « Barmhartig Kindje 
Jezus, vergeef mijn hart ! »

Kleur de knielende karmeliet.
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zaterdag 4 december – 1ste zaterdag van de maand

« Zorg voor mij en ik zal voor u zorgen »

Op een dag was pater Cyrillus aan het bidden in 
 de kerk, voor het Kindje Jezus. Opeens hoorde hij 

zeggen : « Zorg voor mij en ik zal voor u zorgen ! Geef 
me mijn handen terug ; de ketters hebben ze afgehakt. 
Hoe meer jullie mij eren, hoe meer ik jullie zal helpen ! » 
De pater keek eens goed en inderdaad : nu pas zag 
hij dat de handjes van het Kindje Jezus weg waren ! 
Onmiddellijk ging hij naar de overste van het klooster 
en vroeg of hij de handjes mocht laten maken. Maar 
het klooster was arm en de overste weigerde. De paters 
waren bedroefd en begonnen te bidden. Kort daarna 
kwam er een rijke man biechten. Na de vergeving van 
zijn zonden was hij heel gelukkig en hij schonk het 
klooster 100 florijnen – een grote som geld !

Maar nog altijd wou de overste het beeldje van 
Kindje Jezus niet laten maken... Toen werd de overste 
verdrietig en hard tegen de paters, alsof de genade van 
God niet meer op hem rustte. Op een dag besloot hij 
zelfs om het Kindje Jezus uit de kerk te halen ! Pater 
Cyrillus nam Hem mee naar zijn cel (het kamertje van 
een kloosterling waar zijn bed en schrijftafel staan), 
waar hij vanaf dat moment lange uren bad om de 
belediging van de overste goed te maken.

Puntje : Arme Jezus, arme Maria ! Veel mensen 
denken nooit aan hen en dat maakt hun heilige harten 
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zo droevig ! Om hen te troosten, bidden we vandaag 
zoveel mogelijk : « Hemelse Moeder, geef mij uw Kindje 
Jezus. »

Kleur de handen van Kindje Jezus.

*   *   *

zondag 5 december – 2de zondag van de Advent

Hulp van de Heilige Maagd

De pater bleef elke dag bidden. Op het feest van de 
 Onbevlekte Ontvangenis vroeg pater Cyrillus aan 

Maria om een goede plaats te vinden voor het beeldje 
van Kindje Jezus. Plotseling zag hij vanuit het raam 
een wolk vlak boven de kerk. Daarop verscheen On-
ze-Lieve-Vrouw, omringd door sterren. Ze toonde hem 
de plaats waar Kindje Jezus zou worden vereerd. En 
inderdaad : kort daarna werd er een nieuwe overste 
gekozen. Meteen ging pater Cyrillus naar de nieuwe 
overste met de vraag of hij de handjes van het Kindje 
Jezus mocht laten maken. Dat mocht van de overste, 
ook al had hij geen cent. Daarom zei hij : « Als Kindje 
Jezus ons eerst zijn zegen geeft, zal ik zijn beeldje la-
ten restaureren ! » Hoe vurig begon de pater zijn klein 
Jezuske te bidden om hulp ! Even later ging hij naar de 
kerk. Een dame kwam naar hem toe, gaf hem geld en 
verdween. De pater heeft nooit achterhaald wie deze 
gulle dame was. Dus dacht hij dat het Onze-Lieve-Vrouw 
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zelf was, die opnieuw uit de Hemel was gekomen om 
hen te helpen.

Puntje : Bid vandaag dit gebedje : « Maria, jij bent 
mijn Moeder, breng mij tot bij Jezus. »

Kleur de kroon van Onze-Lieve-Vrouw.

*

*      *

maandag 6 december – feest van Sinterklaas

Nog meer wonderen

Pater Cyrillus bracht het geld van de onbekende dame 
 naar zijn overste en herinnerde hem eraan dat 

hij beloofd had om het beeldje te laten maken. De 
overste ging akkoord, maar de herstelling mocht maar 
een halve florijn kosten. Dat was onmogelijk ! De vak-
man die het beeldje zou herstellen vroeg één florijn. 
Opnieuw smeekte de pater het Heilige Kind om hulp. 
Toen hoorde hij een stem fluisteren : « Zet mij bij de 
deur van de sacristie 1, iemand zal komen en medelijden 
met mij hebben. »

De pater gehoorzaamde meteen. Een uur later kwam 
er een man voorbij de sacristie. Hij heette mijnheer 

(1) De sacristie is het kamertje naast de kerk waar alles wordt 
bewaard wat nodig is voor de mis, zoals de gewaden van de 
priester en de misdienaars.
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Wolf. Toen hij het beeldje zonder handen zag, zei hij 
tegen de paters dat hij zou betalen voor de herstelling 
van de handjes. Maar mijnheer Wolf had veel proble-
men : hij verkwistte veel geld, had een hoop schulden 
en maakte daarover vaak ruzie met zijn vrouw. Het 
Kindje Jezus was zo dankbaar voor het mooie gebaar 
van mijnheer Wolf, dat hij zijn zaken goed regelde. 
En er kwam terug vrede in huis bij de familie Wolf.

Er was nog een ander wonder waarover alle mensen 
in Praag opgetogen waren : een adellijke dame die op 
sterven lag, werd weer gezond zodra pater Cyrillus haar 
het wonderbare beeldje bracht om te vereren.

Puntje : Vandaag bidden we zo vaak mogelijk : « Ge-
duldig Kind Jezus, verdraag mijn hart ! »

Kleur het gezicht van Kindje Jezus.

*

*      *

dinsdag 7 december

Een kapel voor Kindje Jezus

Door al die wonderen besloten de paters om het 
 Kindje Jezus op een plaats te zetten waar de ge-

wone mensen het konden zien en vereren. Ze wilden 
in hun kerk een aparte kapel inrichten, speciaal voor 
Kindje Jezus. Op een dag kwam baron Lobkowicz naar 
pater Cyrillus en zei tegen hem : « Ik zou zo graag 
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iets doen voor het Heilig Kind ! Wat kan ik doen ? » 
De pater begreep dat God de baron had gestuurd en 
vertelde hem over de kapel. De baron was enthousiast 
en gaf een grote som geld om de kapel te bouwen 
op de plaats die Onze-Lieve-Vrouw een tijd voordien 
had aangewezen.

Op 14 januari 1644, het feest van de Heilige Naam 
van Jezus, droeg de overste de eerste mis op in de 
« Kapel van het Zoete Kind Jezus ». De aartsbisschop van 
Praag kwam de kapel inzegenen. Hij was ook kardinaal, 
dus een belangrijke persoon in de Kerk. Dat hij de kapel 
zegende, betekende dat de Kerk het goed vond dat 
het wonderbeeldje vereerd werd (de cultus werd dus 
officieel goedgekeurd). Vanaf dat moment kwamen vele 
gelovigen knielen aan de voeten van de kleine Jezus, 
die zijn zegeningen wijd verspreidde. Iedereen die bij 
Kindje Jezus ging bidden, werd door Hem getroost. Vier 
jaar na de bouw van de kapel werd er een groot feest 
gehouden en kreeg het beeldje een kroon. Een grote 
menigte blije mensen was daarbij aanwezig.

Ook Bompa en Moemoe gingen een paar jaar gele-
den bidden bij het Kindje Jezus van Praag. Ze kochten 
voor ieder gezin in de familie een Kindje Jezus. Weet 
jij waar het staat ?

Puntje : Laten we vandaag vaak herhalen : « Kindje 
Jezus, kom in mijn hartje wonen ! »

Kleur de kroon van het Kind Jezus.
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woensdag 8 december 
feest van de Onbevlekte Ontvangenis

Kindje Jezus zorgt voor de kinderen

Het was duidelijk dat het Heilig Kindje graag de 
 wensen inwilligde van andere kindjes. Lees deze 

twee verhalen maar eens.
Er was een dokter in Praag met een zoontje dat een 

oogziekte had. De dokter had hem heel goed proberen 
verzorgen, maar het kind was toch blind geworden. 
Bedroefd ging de dokter met zijn vrouw en kind naar 
het klooster van Onze-Lieve-Vrouw van de Overwinning. 
Er werd een mis opgedragen aan het altaar van Kindje 
Jezus en het doktersgezin ging mee bidden. Plots riep 
het kind blij uit : « Moeder, ik zie !... Ik zie Kindje Je-
zus ! » Hij was voorgoed genezen.

Een ander mirakel gebeurde met een kind van vijf 
jaar. Het jongentje was van een balkon gevallen. Hij 
kwam met zijn hoofd op een grote steen terecht en 
bleef doodstil liggen. Er kwam bloed uit zijn mond en 
oren. De moeder smeekte Kindje Jezus om haar zoon te 
redden. Vol geloof legde ze een afbeelding van Kindje 
Jezus onder zijn hoofdkussen. Een paar uur later werd 
de jongen wakker en fluisterde : « Moeder, waar is het 
Kindje Jezus dat mij genezen heeft ? » De moeder nam 
de prent en gaf die aan hem. Hij kuste ze en bad : 
« Kindje Jezus, genees mij. » Meteen werd zijn hartslag 
weer normaal. De jongen was gered.

Puntje : Laten we vaak herhalen : « Kindje Jezus, 
waak over mijn hart ! »

Kleur de twee kleine jongens.
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donderdag 9 december

Goddelijke bescherming

Na de dood van pater Cyrillus hebben twee heilige 
 paters karmelieten de devotie tot het Kindje Jezus 

over heel Europa verspreid. Pater Emmeric schreef een 
boek over de wonderen van het goddelijke Kind. Hij 
liet er ook een dertigtal schilderijen van maken die 
hij liet ophangen in de kloosterkerk in Praag. Hij werd 
tot overste gekozen in 1736 en organiseerde grootse 
plechtigheden ter ere van de kleine Koning. Dankzij 
hem werd het klooster een nationaal heiligdom. Hij 
verspreidde ook de beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw 
van de Overwinning en werd door haar beschermd. 
Zo werd hij eens wonderbaarlijk gered van schipbreuk 
toen hij onderweg was van het eiland Sicilië naar Italië. 
Alle spullen in zijn koffer waren beschadigd, alleen het 
missaal dat hij bij zich had voor de kapel van Kindje 
Jezus in Praag bleef droog en onbeschadigd.

In 1742 werd er een nieuwe overste gekozen, pater 
Ildefons. Hij zorgde voor nog meer eerbetuigingen aan 
de kleine Koning. Toen twee jaar later Pruisische troepen 
Praag dreigden binnen te vallen vroeg het stadsbestuur 
aan pater Ildefons om een processie te organiseren met 
het kostbare beeldje. Onder de Pruisen brak pest uit 
en ze moesten hun belegering stopzetten.

Puntje : Laten we vandaag vaak herhalen : « Kindje 
Jezus, machtiger dan alle kwaad, bescherm ons ! »

Kleur het kruis van Kindje Jezus.
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vrijdag 10 december

Kindje Jezus overwint het communisme

In juli 1784 vaardigde keizer Jozef II antireligieuze wetten 
 uit. De karmelieten werden uit Praag verbannen. Hun 

klooster werd geplunderd en alle kostbaarheden werden 
in beslag genomen. Niemand durfde echter het miracu-
leuze beeldje van Kindje Jezus aan te raken omdat men 
bang was voor een volksopstand. Maar in die droevige 
tijd verloor het volk zijn devotie tot het Heilige Kindje. 
Iedereen vergat het voor wel honderd jaar !

In het begin van vorige eeuw was de aartsbisschop 
van Praag, kardinaal Kaspar, in Rome. Iemand vertelde 
over het miraculeuze Kindje Jezus van Praag. Diep be-
schaamd moest de kardinaal toegeven dat hij nog nooit 
van het wonderbare beeldje in zijn stad had gehoord ! 
Zodra hij terug was, zette hij zich dan ook in om de 
liefde van het volk voor Kindje Jezus weer aan te 
wakkeren. Toen in 1936 in Spanje de revolutie uitbrak, 
spoorde de kardinaal zijn volk aan om tot Kindje Jezus 
te bidden om het land te verlossen van het commu-
nisme. Het beeldje kwam immers uit Spanje, dan zou 
Kindje Jezus dat land toch willen helpen ! En inderdaad, 
generaal Franco overwon de communisten in Spanje. De 
dankbare Spanjaarden gaven aartsbisschop Kaspar een 
nieuwe eretitel : « Kardinaal van het Kindje van Praag ».

Puntje : Laten we vaak bidden, om cadeautjes te 
verzamelen voor het Kindje met Kerstmis : « Almachtige 
kracht van Kindje Jezus, kom in mijn hart ! »
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Kleur het hart van Onze-Lieve-Vrouw.

*

*       * 

zaterdag 11 december

« Kom, Kindje Jezus ! »

Ook in Hongarije zijn de communisten lang baas 
 geweest. Hier is een waargebeurd verhaal dat 

zich afspeelde in Hongarije toen Bompa en Moemoe 
kleine kinderen waren, rond 1960. Een atheïstische le-
rares (communisten zijn tegen het geloof en proberen 
het te vernietigen), juffrouw Geertrui, was vastbesloten 
om het geloof van de kinderen in haar klas kapot te 
maken. Er zat in die klas een heel vroom meisje dat 
elke dag te communie ging, Angela. Juffrouw Geertrui 
lachte haar dikwijls uit. Kort voor Kerstmis zei de juf-
frouw tegen haar leerlingen : « Jullie weten toch dat de 
levenden, zij die bestaan, antwoorden als ze geroepen 
worden ? » Angela begreep direct dat de lerares haar 
weeral in de val wilde lokken. De lerares vroeg haar : 
« Geloof je dat het Kind Jezus je hoort als je Hem 
roept ? » - « Ja, dat geloof ik », zei het kleine meisje. 
- « Dan moeten jullie nu maar allemaal roepen : “ Kom, 
Kind Jezus ”! » grijnsde juffrouw Geertrui spottend. 
« We zullen wel eens zien of hij dan komt ! » Maar 
Angela sprong op en spoorde haar klasgenootjes aan 
om vol vertrouwen te bidden : « Kom, Kindje Jezus ! » 
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Bij de tweede aanroeping ging de deur geruisloos 
open. Een lichtbol verscheen en daarin lachte een lief 
Kind. Paniekerig rende de onderwijzeres weg, roepend : 
« Hij is gekomen, hij is gekomen ! » Ze verloor haar 
verstand en moest worden opgesloten in een gesticht.

Puntje : Bid vandaag : « Wil van Kindje Jezus, ik 
geef U mijn hart ! »

Kleur de gloriestralen rond Kindje Jezus.

*

*       *

zondag 12 december – 3de zondag van de Advent

« Hoe meer je Mij eert, hoe meer Ik 
voor je zal doen. »

In 1895 werd de cultus van het Kindje Jezus van Praag 
 ingevoerd in het karmelietenklooster van Milaan (in 

Italië). Ook werden de kinderen van de stad aan Hem 
toegewijd. De kardinaal die aanwezig was, beloofde zijn 
zegen aan iedereen die Kindje Jezus zou eren. Vanaf 
die dag waren de Italianen helemaal enthousiast over 
het goddelijke Kindje !

In het Italiaanse klooster van Arenzano wilden de 
paters-karmelieten ook een beeldje van Kindje Jezus 
in hun kapel, zoals bij hun broeders in Praag. Al 
gauw kwamen er veel mensen bidden bij het Kind. 
Toen de paters zagen hoeveel mensen zich bekeerden 



– 21 –

dankzij Kindje Jezus, de goddelijke kleine Koning van 
de karmelieten, bouwden zij voor Hem een prachtig 
heiligdom waar steeds meer wonderen gebeurden. Een 
kind van vier jaar dat door een auto werd overreden, 
stond ongedeerd op en zei : « Ik draag de medaille van 
Kindje Jezus. Toen ik zag dat ik in gevaar was, riep ik 
tot Hem en Hij kwam me redden. » Een klein meisje 
dat van de tweede verdieping van haar huis op haar 
hoofd was gevallen werd op wonderbaarlijke wijze ge-
nezen nadat haar hoofdje ingesmeerd was met olie uit 
de lamp die brandde voor het beeld van Kindje Jezus.

Puntje : Laten we voor een beeldje of foto van 
Kindje Jezus zeggen : « Kindje Jezus, blijf ons altijd 
beschermen. »

Kleur het kleine meisje.

*

*      *

maandag 13 december

Een voorbestemd kind

Ook in het katholieke Frankrijk werd het Heilig Kindje 
 vurig vereerd. Terwijl Kindje Jezus de stad Praag 

beschermde, koos Hij in Beaune in Frankrijk een zuster 
karmelietes en gaf haar de opdracht om zijn cultus 
in het hele Franse koninkrijk te verspreiden : zuster 
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Marguerite van het H. Sacrament. Zij werd geboren 
in een diepchristelijk gezin in Beaune in 1619. Kindje 
Jezus nam bezit van haar ziel op de dag van haar 
doopsel en zorgde ervoor dat ze erg op Hem begon te 
lijken. Marguerite had dus al heel jong speciale deug-
den. Haar hart was altijd gericht op haar Vader in de 
Hemel. Toen zij bij het avondgebed de tien geboden 
hoorde voorlezen, herhaalde zij dikwijls met vreugde : 
« Bovenal bemin één God ! » En dan bleef ze nadenken 
over deze ene gedachte. Ze ging vaak naar de kerk om 
het rozenhoedje te bidden voor het beeld van Ons-Lie-
ve-Vrouwke. Dan stond ze heel het rozenhoedje lang 
met gevouwen handen naar haar hemelse Moeder te 
kijken, aan wie zij haar hele hart had gegeven, zonder 
ook maar één keer haar hoofd te draaien.

Puntje : Laten we vaak herhalen : « Heiligheid van 
Kindje Jezus, zuiver mijn hart ! »

Kleur het kleed van Ons-Lieve-Vrouwke.

*

*       *

dinsdag 14 december
Zoals Jezus in Nazareth

Marguerite hield vurig van haar hemelse Vader. 
 Met dezelfde liefde hield ze van de mensen om 

haar heen. Toen zij nauwelijks kon lopen, zag zij twee 
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kinderen die huilden omdat zij niets te eten hadden. 
Uit medelijden bracht ze hen naar haar vader. Mijnheer 
Parigot was zo ontroerd door de goede daad van zijn 
dochter dat hij tegen zijn vrouw zei : « Je moet deze 
twee arme kinderen ontvangen alsof ze door God zelf 
naar ons toegestuurd waren. »

Marguerite zag in haar ouders het beeld van God 
de Vader. Ze was heel eerbiedig voor haar vader en 
moeder en is nooit in haar leven ongehoorzaam ge-
weest. Voor haar broers en zussen was ze heel teder 
en voor de bedienden in huis altijd vriendelijk.

Haar moeder verzorgde zieke mensen. Toen Marguerite 
vijf jaar oud was, nam haar moeder haar mee. Hoewel 
het heel vies was om zien, verzorgde Marguerite de 
wonden van de zieken zorgvuldig en troostte ze hen 
liefdevol. Op school gaf ze een goed voorbeeld aan de 
meisjes in haar klas door goed mee te bidden, door 
haar eenvoud en door haar vriendelijkheid tegenover 
de minder slimme kindjes in de klas.

Puntje : Laten we vaak herhalen : « IJver voor Kindje 
Jezus, verslind mijn hart ! »

Kleur de mantel van Kindje Jezus.

*

*       *
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woensdag 15 december

Marguerite gaat binnen in de Karmel

Al heel jong had Marguerite haar moeder verteld dat 
 ze zuster wilde worden. Enkele jaren later werd 

mevrouw Parigot ernstig ziek en ze zei tegen haar 
dochter : « Lief kind, bid dat ik naar de Hemel mag 
en dan zal ik God vragen of jij binnenkort karmelietes 
kan worden. » Twee dagen later stierf ze vredig. Mar-
guerite ging naar de kerk, knielde aan de voeten van 
Onze-Lieve-Vrouw en smeekte haar om haar Moeder te 
worden. Toen verscheen de Maagd Maria aan haar, nam 
Marguerite in haar armen en beloofde dat zij haar nooit 
in de steek zou laten. De volgende dag, 24 september 
1630, trad Marguerite in het karmelietessenklooster in 
Beaune in. Ze was nog maar twaalf jaar oud !

Ze deed diezelfde dag haar eerste communie. Toen 
ze Jezus ontvangen had, omstraalde haar een groot licht. 
Ze hoorde Jezus zeggen : « Mijn bruid, altijd zal je me 
toebehoren. » ‘s Morgens nam de moeder-overste haar 
mee naar de kapel van de H. Maagd. Marguerite was 
erg ontroerd en moeder-overste vroeg verbaasd waarom. 
« Omdat Kindje Jezus en zijn goddelijke Moeder mij in 
hun armen ontvangen », antwoordde zij.

Puntje : Laten wij tot de Maagd Maria zeggen : 
« Heilige Maagd, zoals uw Kindje wil ik rusten op uw 
Onbevlekte Hart. »

Kleur zuster Marguerite.
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donderdag 16 december

Bruid van Kindje Jezus

Vanaf de eerste dagen in het klooster zorgde Kindje 
 Jezus voor de ziel van zuster Marguerite. Hij leer-

de haar de geheimen van zijn Leven en maakte haar 
onschuldig, eenvoudig en zuiver. Omdat Jezus wilde dat 
ze zoveel mogelijk zou lijken op Hem als kind zorgde 
Hij ervoor dat ze niet goed groeide en heel haar leven 
klein bleef. Op een dag zei Jezus tegen haar : « Mijn 
bruid, Ik heb jou gekozen om mijn kindertijd en de 
onschuld van het kinderbed te eren. Ik geef Mezelf aan 
jou, kleintje, zodat je net zo klein wordt als Ik. » En 
Hij toonde haar hoe Hij door zijn vernederingen zijn 
hemelse Vader had verheerlijkt. Om op haar goddelijke 
Meester te lijken, aanvaardde Marguerite alle kruisen 
die Jezus haar stuurde. Op een dag moest ze geope-
reerd worden aan haar hoofd. Het was heel pijnlijk, 
maar zuster Marguerite was blij dat ze dit offer mocht 
brengen uit liefde voor Jezus. Haar lichaam kronkelde 
van de pijn, maar er kwam niet één klacht uit haar 
mond. Op 15 juni 1634 deed zij haar geloften. Zo werd 
ze werkelijk « de bruid van Kindje Jezus in de kribbe ».

Puntje : Laten we vaak herhalen : « Lief Hart van 
Kindje Jezus, steek mijn ziel aan met uw heilige vuur. »

Kleur een engel.
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vrijdag 17 december

Bidden voor Frankrijk

In 1632 had Kindje Jezus tegen zuster Marguerite  
 gezegd : « Ik wil dat je koning Lodewijk XIII helpt. 

Ik zal geven wat hij nodig heeft. » En Hij toonde haar 
hoeveel Hij hield van de koning van Frankrijk, omdat hij 
het land zo goed had verdedigd tegen de protestanten. 
Nu had de koning geen zoon. Jezus vroeg de zuster 
speciaal veel te bidden voor een troonopvolger. En in 
de Kerstnacht van 1635 zei Kindje Jezus haar : « Haal 
maar uit mijn Hart wat je wil, je kan alles krijgen. Ik 
zal je de kroonprins geven waarvoor je gebeden hebt. » 
De volgende maand, toen zuster Marguerite haar com-
munie opdroeg voor de Kerk, voor de vrede en voor 
alle christelijke koninkrijken, verscheen het H. Kind aan 
haar, samen met Ons-Lieve-Vrouwke en Sint-Jozef. Hij 
zei : « Mijn kleine vrouwtje, je vraagt Me iets groots. 
Bid zonder ophouden. Ik vraag je om bijzonder voor 
Frankrijk te bidden. Ik wil dat je mijn mooie Esther en 
mijn geliefde Judith bent en je aan Mij opoffert voor 
het Franse volk. »

Puntje : Laten we zeggen : « Maria en Kindje Jezus, 
bid voor ons land. »

Kleur een engel.

*

*      * 
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zaterdag 18 december

De familie van Kindje Jezus

Op een dag vroeg Jezus opnieuw aan zuster  Marguerite 
 om te bidden voor Frankrijk : « Jullie moeten mijn 

Kindertijd eren, van mijn geboorte tot mijn twaalf jaar. 
In deze geheimen zullen jullie de wapens vinden om 
Frankrijk te helpen. » Zuster Marguerite vertelde het tegen 
moeder-overste. Ze mocht « de Familie van het Heilig 
Kind Jezus » stichten (op 24 maart 1636). De Familie 
bestond uit « dienaressen », dat waren de zusters. Ze 
baden samen voor vrede, voor de Kerk, voor de Paus 
en voor de koning. Jezus beloofde dat Hij, Ons-Lie ve-
Vrouwke en Sint-Jozef krachtige hulp zouden bieden.

De vijfentwintigste dag van elke maand baden ze ter 
nagedachtenis aan de geboorte van Jezus een kleine 
rozenkrans van vijftien kralen, de « kroon van Kindje 
Jezus » (te vinden op de voorlaatste pagina van dit boekje). 
De zusters moesten ook zoveel mogelijk het nederige en 
verborgen leven van Kindje Jezus in Nazareth naleven. 
In de tuin van het klooster werd een klein huisje aan 
Hem gewijd, waar zuster Marguerite graag haar gebeden 
ging doen. Het was haar « Nazareth ».

Puntje : Laten we vaak herhalen : « Goddelijke Geest 
van Kindje Jezus, verlicht mij. »

Kleur Sint-Jozef.
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zondag 19 december – 4de zondag van de advent

De vijand verjaagd

Kindje Jezus toonde zuster Marguerite hoe slecht de 
 wereld was. Die was zo slecht dat er een tweede 

zondvloed voor nodig zou zijn om hem te reinigen ! 
Kindje Jezus beloofde haar echter dat zijn Vader, terwijl 
Hij zijn gerechtigheid uitoefende, barmhartig zou zijn. Hij 
kondigde haar aan dat er beproevingen zouden komen 
over het schuldige Frankrijk en over de wereld, met 
het doel ze te bekeren. Toen riep zuster Marguerite 
uit : « Heb medelijden met dit volk ! » Maandenlang, 
dag en nacht, bleef zij aan de voeten van Kindje Jezus 
bidden voor haar land. In de lente van 1636 vertel-
de Onze-Lieve-Heer haar dat de vijand het koninkrijk 
binnenviel. De Duitse keizer nam de stad Verdun in. 
Zuster Marguerite bracht vier dagen door voor het 
Heilig Sacrament, smekend om de bevrijding van de 
stad. « Ik wil dat je de kracht leert kennen van mijn 
Heilige Kindschap en daarom wil Ik dat je de stad 
samen met Mij bevrijdt », antwoordde Jezus haar. Hij 
voorspelde haar wanneer de stad bevrijd zou worden. 
En zo gebeurde het.

Puntje : Laten we vaak herhalen : « Tranen van Kindje 
Jezus, was mijn zonden weg. »

Kleur een engel.

*

*       * 
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maandag 20 december

Toevlucht van de soldaten

Verdun was bevrijd, maar de Duitsers waren nog niet 
 weg uit Frankrijk. Kindje Jezus had zuster Marguerite 

beloofd dat Hij haar stad, Beaune, zou beschermen en 
iedereen die met zijn « Heilige Familie » verbonden was. 
Heel veel mensen wilden dus graag een « kroontje van 
het Heilig Kindje Jezus ». In korte tijd werden er meer 
dan zesduizend uitgedeeld ! In de buurt van Mâcon 
gingen er zeshonderd soldaten te biechten en te com-
munie. Zij kregen allemaal zo’n klein rozenkransje, een 
kroontje, dat door zuster Marguerite was opgedragen 
aan het Kindje Jezus in de karmelietessenkapel. Wat 
was de zuster gelukkig ! Zij was zo blij te zien dat 
zoveel zielen zich gaven aan het H. Kindje.

Maar intussen kwam de vijand steeds dichter bij 
Beaune : de naburige stad was al belegerd en de 
dorpen werden in brand gestoken. Bovendien was er 
pest uitgebroken. De mensen waren in paniek en zelfs 
de zusters wisten niet meer wat ze moesten doen. 
Moeder-overste dacht eraan de zusters weg te sturen 
uit het klooster.

Puntje : Laten we vaak herhalen : « Oogjes van Kindje 
Jezus, ik wil nooit twijfelen aan je barmhartigheid. »

Kleur het woord ZORG in.
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dinsdag 21 december

De kracht van het Goddelijke Kind

Het was dus een zware tijd voor de stad Beaune en 
 de mensen die er woonden. Maar zuster Margu-

erite zei tegen de andere zusters : « Wees niet bang, 
Nazareth waakt over ons. » En ze bad onophoudelijk : 
« Jezuske, mijn man en mijn God, laat de kracht zien 
van je kinderjaren en je wiegje. » Op een avond was 
zuster Marguerite aan het bidden in de kapel toen Jezus 
haar waarschuwde dat het vijandelijke leger vóór de 
stad stond. Toen zij dit nieuws hoorde, zei ze, terwijl ze 
op het H. Sacrament wees : « Hier is mijn goede Jezus, 
die mij beloofd heeft dat onze stad geen schade zou 
worden berokkend en dat het leger van de vijand zou 
worden verslagen. Wees niet bang, het heilige Kindje 
zal over ons waken, we moeten alleen blijven bidden, 
want God is boos op de mensen. » Kindje Jezus her-
haalde dat de eer die zij aan zijn Kindschap bracht 
God milder zou stemmen en daarom zei ze nog : « Wij 
zullen binnenkort de kracht van Kindje Jezus zien. » 
En inderdaad, Beaune werd gered zoals de zuster had 
voorspeld en de soldaten die het « kroontje » op zak 
hadden, werden beschermd in de strijd.

Puntje : Laten we vurig herhalen : « Glimlach van 
Kindje Jezus, leg vrede in mijn ziel. »

Kleur de woorden VOOR MIJ in.
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woensdag 22 december

Wonderbare geboorte van een kroonprins

Twee jaar lang had zuster Marguerite God gebeden 
 om een opvolger voor de Franse troon. Op 15 

december 1637 vertelde Kindje Jezus haar dat de ko-
ningin in verwachting was van een jongetje. Dat was 
de vervulling van de belofte van het H. Kindje in de 
kerstnacht twee jaar daarvoor. Op 5 september 1638 
schonk Anna van Oostenrijk het leven aan de kroon-
prins die later koning Lodewijk XIV zou worden, de 
Zonnekoning. Zuster Marguerite wist het op de dag van 
de geboorte al en de hele dag dankte ze Kindje Jezus 
en bad ze voor de koningin en de prins. De zusters 
zongen het Te Deum in de kapel. Tijdens dit danklied 
plaatste zuster Marguerite vol vreugde en liefde een 
kroon op het beeldje van Kindje Jezus en ze zei tegen 
Hem : « Heilig Kindje, uw beloften zijn nu vervuld. Zorg 
dat deze prins die U ons gegeven hebt, altijd naar U 
luistert, dat hij geen kroon mag hebben als hij niet 
erkent dat hij die van U heeft gekregen en dat zijn 
regering overal uw Rijk mag vestigen. »

Puntje : Laten we vaak herhalen : « Deugden van 
Kindje Jezus, kom in mij. »

Kleur de woorden EN IK ZAL in.

*

*       * 
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donderdag 23 december

De Koning der koningen

Toen het opnieuw kerstavond was (in 1638) open 
 baarde Kindje Jezus zich aan zuster Marguerite, 

niet in de kleinheid en zwakheid van zijn kinderjaren, 
maar deze keer in zijn prachtige grootheid als Koning 
der koningen. « Goddelijk Kind, wat kunnen wij doen 
om U te laten regeren ? » - « Ik wil dat je een kapel-
letje voor mij opricht, waar ik geëerd zal worden als 
koning der volkeren. » Vanaf dat moment gebruikte 
zuster Marguerite al haar krachten om voor de kapel 
te zorgen. Verschillende mensen boden hun hulp aan 
en de werkzaamheden begonnen. Op zaterdag 7 mei 
1639 wees de moeder-overste zuster Marguerite aan om 
de eerste steen van de fundering te leggen. Ze daalde 
af in de put en daar stond Kindje Jezus. « Mijn kleine 
bruid, » zei Hij tot haar, « Ik sticht deze kapel met jou 
en om jouwentwil. Ik zal er altijd in aanwezig zijn en 
zal de gebeden verhoren die daar tot Mij worden ge-
beden. Ik zal iedereen zegenen die mijn Kindschap eert 
of het om hulp vraagt. » Daarna daalden alle zusters 
één voor één af in de put en legden een briefje van 
eerbetoon neer op de plaats waar het koninklijke Kindje 
had gestaan.

Puntje : Laten wij op de bodem van ons hart, het 
wiegje dat we voorbereiden voor Kindje Jezus met 
Kerstmis, een briefje leggen met een bijzonder puntje 
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(een voornemen om ons te beteren van een specifiek 
gebrek). Welk puntje heb jij gekozen ?

Kleur de woorden VOOR U in.

*

*       * 

vrijdag 24 december

« Het kind en zijn Moeder »

De kapel was af. Zuster Marguerite gaf een van de 
 zusters opdracht een beeld te maken van Ons- Lieve-

Vrouwke met Kindje Jezus in haar armen. Zij schreef 
haar : « Dit beeld moet de H. Maagd voorstellen op de 
leeftijd van vijftien jaar, zij moet wonderbaarlijk mooi 
zijn, haar ogen moeten goddelijk zijn, haar zachtheid 
bewonderenswaardig ; wat de kleine Jezus betreft, hij 
moet mooi zijn in alle volmaaktheid, zijn handen goed 
gemaakt, en de verhoudingen moeten kloppen in heel 
zijn kleine lichaam. »

Op Kerstmis 1639 werd de kapel ingewijd. Zuster 
Marguerite bleef er de hele nacht bidden. Zij bood de 
kapel in naam van alle zusters aan de Heilige Familie 
aan, ter ere van de kleine Koning. Op het ogenblik 
van de communie kreeg zij een visioen over het stille 
leven en de intieme vreugde van de heilige Maagd en 
Sint-Jozef in Nazareth. Tijdens de plechtigheid zongen 
de zusters de litanieën van Loreto en baden ze een 
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gebed ter viering van het koningschap van Kindje Jezus. 
Toen legde moeder-overste een zilveren sleutel in zijn 
handjes waarop stond : « Jezus regeert ». Op de zilve-
ren sleutel van Onze-Lieve-Vrouw lezen we : « Maria 
bestuurt » en op die van Sint-Jozef, het hoofd van de 
Heilige Familie : « Jozef leidt ».

Puntje : Laten we vaak herhalen : « Kindje Jezus, ik 
ben voor altijd van jou ! »

Kleur het woord ZORGEN in.

*

*       * 

zaterdag 25 december – Kerstmis !

De kleine Koning van genaden

Tot 1643 bleef zuster Marguerite al haar gebeden 
 en offers opdragen aan het Kindje Jezus dat rust-

te in de armen van de H. Maagd. Toen stuurde een 
vriend van het karmelietessenklooster, Gaston de Renty, 
haar een miraculeus houten beeldje dat hij zelf had 
gebeeldhouwd. Het was een Kindje Jezus met een 
rijkelijk versierde diadeem op het hoofdje en met een 
scepter in de linkerhand : een echte kleine Koning. 
Het Kindje lacht vriendelijk en steekt zijn rechterhandje 
uit, alsof het wil zeggen : druk maar een kus op mijn 
handje ! Zuster Marguerite noemde Hem « de Koning 
van Genaden », omdat Hij zoveel gebeden verhoord had 
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van haarzelf en de pelgrims die erbij kwamen bidden. 
Iedereen begreep hoe waar de woorden van Kindje 
Jezus aan de zuster waren : « Mijn dochter, neem wat 
je wil uit de schatten van mijn kindertijd, Ik zal niets 
weigeren wanneer jij erom bidt. »

Puntje : Kindje Jezus is geboren ! Laten wij Hem 
aanbidden, samen met de Maagd Maria en Sint-Jozef : 
« Ik hou van U, kleine Koning, die van uw troon bent 
gekomen om ons naar de Hemel te brengen ! »

Kleur wat overblijft. Heb je de wereldbol en de 
sokkel van Kindje Jezus al ingekleurd ?

*

*       * 

Kroontje van Kindje Jezus

Terwijl je de medaille kust, bid je : « Goddelijk Kind 
Jezus, ik aanbid uw kruis en aanvaard al wat U be-
haagt mij te zenden. »

Op de drie grote kralen wordt vóór elk Onze Vader 
gezegd : « En het Woord is vlees geworden. En Het 
heeft onder ons gewoond. »

Op de twaalf kralen wordt vóór elk Weesgegroetje 
gezegd : « En het Woord is vlees geworden. En Het 
heeft onder ons gewoond. »



– 36 –

 
Toewijding aan het H. Kindje Jezus

Heilig Kindje Jezus, dat vrome, wijze, gehoorzame 
en hardwerkende kinderen met een bijzondere liefde 
liefhebt, ik bied mijzelf aan en wijd mij geheel aan U 
toe, zowel voor het heden als voor de toekomst, met 
het doel U meer en meer welgevallig te worden. Ik 
neem mij vast voor U lief te hebben met heel mijn 
hart en al uw deugden volmaakt na te volgen. Ver-
leen mij de genade om altijd te groeien in wijsheid, 
vroomheid en deugd. Bovenal smeek ik U, Jezus, mijn 
goddelijk Model, bewaar de onschuld en zuiverheid van 
mijn hart. Amen. 

*

*        * 
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