
Margaretha-Maria (1647-1690)

In 1647 wordt in Frankrijk een meisje geboren. Ze heet Margaretha. Als ze acht jaar is, wordt 
ze erg ziek. Haar vader en moeder laten de dokter komen. De dokter schrikt: Het meisje heeft 
kinderverlamming! “Arm meisje”, zegt de dokter, “Haar beentjes zullen kromgroeien. Ze zal 
nooit meer kunnen lopen. Voor deze ziekte heb ik geen pilletjes. Alleen God kan dit kleine 
meisje nog gezond maken.” 
Margaretha bidt elke dag en vraagt Jezus om haar beter te maken. Zal God haar gebed 
verhoren en haar weer beter maken? Of heeft Hij wellicht een ander plan met haar? 
Margaretha vertrouwt erop dat ‘Zijn Wil geschiede’, dit bidt ze toch in het Onze Vader!

Na een tijd komt de dokter weer langs: “Goede morgen, hoe gaat het met het arme wicht?” 
Dan stopt hij  stomverbaasd: Voor hem loopt en danst een blij meisje! Hoe kan dat nou? Is dit 
hetzelfde meisje dat zo ziek was? De dokter begrijpt er niets van. Na een grondig onderzoek 
haalt hij zijn schouders op en zegt: “Het is een wonder; ze is helemaal gezond!” Margaretha 
weet wel hoe dat komt: Zij heeft vurig gebeden en Jezus heeft het gehoord! 

Vanaf die dag gebeurt er iets vreemds met Margaretha. Ze ziet Jezus! Is het een droom? Nee, 
God geeft dat Margaretha Jezus écht kan zien! Dat is geen droom maar visioen! Jezus spreekt 
écht tot haar. Margaretha besluit om naar het klooster te gaan in Paray-Le-Monial. Ze wordt 
non en krijgt de mooie naam: zuster Margaretha-Maria in de orde van Maria Visitatie. Daar, in 
het klooster, krijgt ze steeds vaker visioenen. Jezus toont haar Zijn Heilig Hart. Hij houdt veel 
van haar. Sommige zusters in het klooster worden jaloers op Margaretha-Maria; “Wij bidden 
ook elke dag, maar wij kunnen Jezus niet zien!” Margaretha-Maria verzekert hen: “Jezus is ook 
bij jullie. Hij is bij álle mensen. Luister en kijk met je hart, want Jezus spreekt van Hart tot hart.” 

Margaretha-Maria gaat veel lezen en leert zo meer over Jezus om Hem nog beter te begrijpen. 
Op een mooie dag in 1675 loopt ze in de kloostertuin. Daar ziet ze Jezus weer. Jezus geeft haar 
dit keer een bijzondere Boodschap: Acht dagen na Sacramentsdag moet er een groot feest 
gehouden worden ter ere van Zijn Heilig Hart. Margaretha-Maria vertelt het aan de zusters en 
ook aan de paters die naast het klooster wonen. Ze besluiten om elk jaar samen het feest van 
het Heilig Hart groots te vieren. Het moet geweldig worden, net als Kerstmis: Iedereen moet 
de vrede en liefde van Jezus kunnen voelen!  En zo gebeurt het.
Mensen over de hele wereld horen van het bijzondere feest in Paray-Le-Monial. Ze besluiten 
mee te doen en ook Jezus te eren door elk jaar het feest van Zijn Heilig Hart te vieren. 
Dank je wel Jezus, voor alle Liefde dat komt uit Uw Hart.  

Soms zijn oren doof en ogen toe, 
Ze willen niet horen noch zien hoe, 
Mensen willen met hun hart niet begrijpen.  
Laat ze in hun armen knijpen!
Want tot inkeer gekomen, zal Jezus hen genezen.”
Gelukkig jouw ogen die zien, jouw oren die horen, 
want jij, mijn kind, hebt niets te vrezen. 
(Naar Mattheüs 13:15 en 16)
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Werkje:Kleur de kleurplaat.
Prik de rode lijn en 

rijg met een wollen 
draad  een mooie 

mantel voor Jezus.




