Dit is een gebed dat Bernadette bad
samen met Maria. Waarom zou jij
het ook niet bidden?
Wees gegroet María,
vol van genade,
de Heer is met U,
Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen
en gezegend is Jezus
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Bernadette
en de
mooie Dame
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Wie was deze
geheimzinnige
vrouw?
In het begin wist
niemand het, maar
zij vertelde Bernadette
te bidden
en spijt te hebben
over haar zonden.
Op het eind, toen
zij voor de zestiende
keer verscheen,
vertelde zij het jonge
meisje haar naam.
Het was Maria,
de Onbevlekte
Ontvangenís,
de Moeder van
Jezus.
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Welnu, dit is een waargebeurd
verhaal over Bernadette. Zij was een
meisje van veertien jaar
maar zij kon nog niet
lezen of schrijven!
Vele mensen,
zelfs volwassenen,
noemden haar
dom.

-3-

“Jij bent een domkop!”
Heeft iemand dat ooit tegen jou
gezegd?
Heeft iemand jou ooit uitgelachen
en je ‘Domoor’ of ‘Stommerd’
genoemd?
Ik hoop van niet.

De arme, ziekelijke Bernadette van
wie iedereen zei dat ze ‘dom’ was,
was het gelukkigste meisje in de
wereld. Wat haar was overkomen,
was wonderlijker dan ieder
sprookje.

Maar zelfs als jij heel slim bent en
de beste lezer in je klas, denk ik dat
jij je wel voor kunt stellen hoe het
voelt wanneer iedereen denkt dat je
dom bent, je uítlacht en je
uitscheldt.

Bernadette hield veel van God.
Hij koos haar uit de kinderen
als degene die Maria mocht zien.
Zij mocht met Maria spreken en naar
haar luisteren.
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Kom jij uit een hele arme familie?
Heb jij geen speelgoed?
Zijn jouw kleren vol scheuren?
Heb jij altijd honger?
Woon jij in een koude donkere
kamer die de hele tijd stinkt?
Mísschien is het niet zo.
Maar als het wel zo is,
ben je net als Bernadette.

-4-

-15-

Nu, meer dan honderd jaar later,
komen mensen uit de hele wereld
om uit deze bron te drinken en erin
te baden.

De plaats waar dit gebeurd is, heet
Lourdes. Het is een kleine plaats in
Frankrijk. Heel vaak komen er
mensen die lam zijn of blind of
ziek. Soms worden zij genezen.
Maar diegenen die niet beter
worden, komen er ook gelukkig
vandaan. Het lijkt alsof er iets
binnenin genezen wordt als zij
komen naar de plaats waar
Bernadette de vrouw heeft gezien.
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Zo was Bernadette:
Ze kon moeilijk leren, ze was heel arm
en het meeste van de tijd ziek
Misschien verbaast het je
dat zij toch een
gelukkig en liefdevol
meisje was.
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Zij bleef teruggaan naar de
plaats bij de rots en mensen
begonnen haar daarheen te
volgen. Niemand anders zag
ooit de jonge vrouw maar zij
verscheen achttien keer aan
Bernadette.

Geleidelijk aan begonnen
de mensen te geloven
dat Bernadette de
waarheid had
gesproken, want
haar gezicht
straalde met een
prachtig licht als
zij de vrouw zag
en met haar bad.
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Toen hoorde zij in de stilte een
vreemd geluid. Het leek alsof de
wind waaide maar de bomen
bewogen niet.
Ze keek omhoog naar de grote rots
boven haar.
En daar zag ze tot haar
grote verbazing in een nis
een hele mooie jonge vrouw
die haar toelachte.
Bernadette pakte de rozenkrans die
ze bij zich droeg en begon zachtjes
te bidden. Toen zij klaar was met
bidden, verdween de Iiefelijke
vrouw even geheimzinnig als zij was
gekomen.
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Op een dag, toen de menigte
mensen toekeek, vroeg de dame
Bernadette iets vreemds te doen.
Zij zei haar te drinken uit de bron en
zich erin te wassen.
Nu was er nergens in de buurt een
bron. Dus ging Bernadette in het
zand wroeten totdat er een klein
beetje water van onder de grond
kwam en het zand modder werd.
Een paar dagen later stroomde er
uit diezelfde bron duizenden liters
water.

Ben jij bijna altijd ziek?
Vind jij het moeilijk om te ademen?
Heb jij veel pijn?
Misschien ís het niet zo.
Maar als het wel zo is, ben je net als
Bernadette.
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Bernadette voelde zich heel
gelukkig en vredig. Zij wilde
eigenlijk niet praten over wat zij
had gezien. Maar haar zusje merkte
dat er iets was gebeurd en zij liet
het Bernadette vertellen.
In het begin geloofden Bernadette’s
familie en vrienden haar niet. Ze
dachten dat zij het uit haar duim
zoog of dat het misschien een
droom was geweest. Bernadette
wist wel beten
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Op een koude winterdag ging zij
met haar zusje en een vriendin hout
zoeken voor de haard.

Op een eenzame plaats moesten zij
de rivier oversteken. Bernadette
was langzamer dan de anderen en
bleef alleen achter.
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