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In 2023, vieren we de 150e verjaardag van de geboorte van Thérèse 
van het Kind Jezus (2 januari 1873) en het eerste eeuwfeest van haar 
zaligverklaring (29 april 1923), en in 2025, het eerste eeuwfeest van haar 
heiligverklaring (17 mei 1925). Bij deze gelegenheid, heeft het Generaal 
Kapittel van de Ongeschoeide Karmelieten, gehouden in Rome van 30 
augustus tot 14 september 2021, besloten om een leescyclus van de 
geschriften van de heilige Thérèse aan de Orde voor te stellen. 

Om dit besluit uit te voeren heeft het Generaal Definitorium in 
samenwerking met de Parijse provincie een lees – en reflexieprogramma 
over de Autobiografische Manuscripten en de andere geschriften van 
Thérèse voorbereid. Dit zal bij voorkeur plaatsvinden tijdens een dialoog 
van de gemeenschap. De verdeling is als volgt: 

- Jaar 2023: Manuscript A 

- Jaar 2024: Manuscripten B en C 

- Jaar 2025: Gebeden en andere teksten. 

Elk jaar worden u 8 geselecteerde teksten aangeboden. Ze zullen 
vergezeld zijn van een korte toelichting en een paar vragen om bezinning 
en dialoog aan te moedigen. Het hoofddoel is ons bewust te maken van de 
relevantie van de ervaring en wijsheid van Thérèse voor vandaag 

Hoofddoel is ons bewust te maken van de relevantie van de ervaring en de 
boodschap van Thérèse van het Kind Jezus voor ons vandaag. 

Het zou goed zijn om een persoonlijke lezing en bezinning over de tekst 
van Thérèse te houden voor de gemeenschappelijke bijeenkomst. 

Dit zou op de volgende manier kunnen gebeuren: 
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1. Het lezen van de tekst. 

2. Een van de deelnemers, die van tevoren zijn of haar lezing heeft 
voorbereid, presenteert de tekst met behulp van het leesschema (en 
eventueel ander materiaal). 

3. Dialoog in gemeenschap over de tekst, volgens het model hieronder: 

a. Wat zegt de tekst? Het begrijpen van de inhoud en de eerste 
betekenis van de tekst van Thérèse. 

b. Wat zegt de tekst ons vandaag? Het vatten van de actualiteit 
(sociaal, kerkelijk spiritueel...) van de tekst 

c. Wat zegt de tekst mij/ons? Het actualiseren en toepassen van de 
tekst op het persoonlijk-en gemeenschapsleven. 

Het doel van deze route is om Therese tot ons te laten spreken, ons 
te ondervragen, ons aan te moedigen en haar te verwelkomen, om onze 
persoonlijke en gemeenschappelijke weg te verlichten en te bevestigen. 
De voorgestelde vragen zijn dus slechts indicatief en kunnen eventueel de 
persoonlijke bezinning en het gemeenschappelijk delen begeleiden. 

Voor 2023 zijn de gekozen teksten van Manuscript A de volgende: 

1. Het bezingen van de barmhartigheden van de Heer (Ms A, 2r-4r) 

2. De glimlach van de Maagd (Ms A, 29v-31v) 

3. De genade van Kerstmis (Ms A, 44r-45v) 

4. Het gebed voor Pranzini (Ms A, 45v-46v) 

5. Vader's ziekte en de inkleding van Therese (Ms A, 71r-73v) 

6. Op de golven van vertrouwen en liefde. (Ms A, 80r-81v) 

7. De dood van haar vader en de intrede van Celine in de Karmel. (Ms 
A, 81v-83v) 

8. De offerande aan de Barmhartige Liefde (Ms A, 83v-84v) 

(De Teresiaanse teksten zijn genomen uit Mijn levensverhaal, Carmelitana 
2016 volgens de nieuwste kritische editie van Dr. Koen de Meester en 
vertaald door Drs Pauline Kortekaas) 
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Algemene inleiding: De oorsprong van Manuscript A 

Op een winteravond, terwijl de vier zusters Martin bijeen waren in 
de enige verwarmde kamer van het klooster, haalt Thérèse herinneringen 
op van haar kindertijd. Zuster Maria van het Heilig Hart suggereert aan 
Moeder Agnes, de toenmalige priorin, om Thérèse te vragen haar 
herinneringen op te schrijven. Moeder Agnes ging akkoord en vroeg haar 
het verhaal te schrijven voor haar feestdag, op 20 januari 1896.  

In het karmelietessenklooster in Lisieux waren de zusters Martin 
met vier. Allereerst de oudste, Marie: als religieuze, zuster Marie van het 
Heilig Hart. Ze werd geboren in 1860 en trad in bij de karmelietessen in 
1886. Dan is er Pauline: als religieuze zuster Agnes van Jezus, ze werd 
geboren in 1861, ze trad binnen in de Karmel in 1882 en zal voor het 
eerst priorin zijn in 1893. Er is ook Céline: als religieuze zuster Geneviève 
van het Heilig Aanschijn, ze is geboren in 1869, ze trad toe tot de Karmel 
na de dood van hun vader in 1894. Tenslotte is er Thérèse: als religieuze: 
Thérèse van het Kind Jezus en het Heilige Aanschijn, ze werd geboren op 
2 januari 1873 in Alençon. Zij trad binnen in de Karmel op de leeftijd van 
15 jaar op 9 april 1888. Er was bovendien ook een nicht, Marie Guérin: als 
religieuze, zuster Marie van de Eucharistie, ze werd geboren in 1870 en 
trad binnen in de Karmel in 1895. Thérèse was toen haar 
novicemeesteres. 

Na te hebben gevreesd dat ze te veel met zichzelf zou bezig zij bij 
het schrijven van haar herinneringen, begrijpt Thérèse, dat dit een 
voorzienige uitnodiging kan zijn om "de barmhartigheden van de Heer te 
bezingen". Zij was slechts tweeëntwintig jaar oud, maar na zeven jaar 
leven in de Karmel, kan ze al met verwondering de maat nemen van de 
afgelegde weg. 

In datzelfde jaar 1895 zal dit overweldigende gevoel van 
dankbaarheid haar ertoe brengen zich geheel aan de Barmhartige Liefde 
van God aan te bieden (9 juni 1895). Thérèse vult een kleine zwarte 
schrift van 85 bladen recto verso (voor de teksten die u gaat lezen hebben 
we Ms voor manuscript, dan de naam van het manuscript (A, B of C) en 
tenslotte de bijbehorende pagina met de vermelding van recto of verso), 
waarin zij, niet zozeer over de familieherinneringen zoals haar zus had 
voorgesteld, vertelt, maar wel over de "barmhartigheden van de Heer" 
voor haar.  
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Op 20 januari 1896 legde Teresa in stilte haar eerste manuscript 
voor aan haar priorin. Dit gebeurde in het koor, voordat het uur van stil 
gebed begon. Thérèse heeft nooit om een reactie op dit werk gevraagd; 
Moeder Agnes zal er haar niet meer over spreken. 

Manuscript A is een lange dankbetuiging van Thérèse voor haar 
kindertijd en jeugd, in de familie en in de Karmel. Ze voltooide het toen ze 
haar volle spirituele volwassenheid bereikte.
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