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Het lezen van de geschriften van Thérèse van het Kind Jezus 

Teresiaanse verjaardagen 2023-2025 

2023: Manuscript A 

Schema 1 

Het bezingen van de barmhartigheden van de Heer 

Ms A, 2r–4r 

Voorstel voor de samenkomst van de gemeenschap: 

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. 

Het zou goed zijn om een persoonlijke lezing en bezinning te houden 
over de tekst van Thérèse vóór de samenkomst van de gemeenschap. 
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MANUSCRIPT A, 2r–4r 

Lenteverhaal van een wit Bloempje, 

opgetekend door haarzelf en opgedragen aan 

de eerwaarde moeder Agnes van Jezus 

Aan jou, lieve moeder, die tweemaal mijn moeder bent, kom ik de 
geschiedenis van mijn ziel toevertrouwen. Toen je mij vroeg dit te doen, 
was ik eerst bang dat mijn hart daardoor te veel in beslag genomen zou 
worden en dat ik te veel met mezelf bezig zou zijn. Maar Jezus heeft mij 
doen aanvoelen dat ik door eenvoudig te gehoorzamen Hem aangenaam 
zou zijn. Trouwens wat ik ga doen, is dit éne: ik ga bezingen wat ik 
eeuwig moet blijven herhalen: “De Barmhartigheden van de Heer!” 

Voor ik begon te schrijven, knielde ik neer voor het beeld van Maria. 
Zij heeft ons zo vaak laten merken dat zij als de Koningin des hemels een 
moederlijke voorkeur voor ons gezin heeft. Ik heb haar gesmeekt mijn 
hand te leiden, zodat ik geen regel zou schrijven die haar onaangenaam 
is. Ik opende daarna het heilig evangelie en mijn oog viel op deze 
woorden: “Jezus ging de berg op en riep tot zich, die Hij zelf wilde, en zij 
kwamen bij Hem.” 

Ziedaar het mysterie van mijn roeping, van mijn hele leven, maar 
vooral het mysterie van de voorrechten die Jezus aan mijn ziel verleende. 
Hij roept niet degene, die het waard zijn, maar degenen die Hij zelf wil of-
zoals de heilige Paulus zegt: “God zal zich ontfermen over wie Hij wil en 
Hij zal barmhartigheid bewijzen aan wie Hij wil. Het hangt dus niet af van 
de wil of inspanning van de mens, maar van Gods ontferming. 

Ik heb me lange tijd afgevraagd waarom de goede God zo zijn 
voorkeuren heeft, waarom niet alle zielen evenveel genade ontvangen. Ik 
verwonderde mij erover te zien hoe Hij rijkelijk buitengewone gunsten 
uitdeelde aan heiligen die Hem eigenlijk/mishaagd hadden zoals de heilige 
Paulus en de heilige Augustinus en die Hij als het ware dwong, zijn genade 
te ontvangen. Of ook wanneer ik in heiligenlevens las hoe Onze-Lieve-
Heer andere heiligen koesterde van de wieg tot het graf, zonder op hun 
pad één enkel obstakel te laten liggen dat hen belemmeren zou in hun 
opgang naar Hem. En Hij voorzag deze zielen van zulke gunsten, dat zij 
de onbevlekte pracht van hun doopkleed niet zouden bezoedelen. Ik vroeg 
mij af waarom bijvoorbeeld die arme in de wildernis levende mensen in 
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grote getale sterven vóór zij de naam van God zelfs maar hebben horen 
uitspreken. 

Jezus was zo goed mij over dit mysterie te onderrichten. Hij bracht 
mij het boek van de natuur onder ogen. Ik begreep dat alle bloemen die 
Hij geschapen heeft mooi zijn. De pracht van de roos en het smetteloze 
wit van de lelie nemen het kleine viooltje niet zijn geur af of het 
madeliefje zijn schitterende eenvoud. Ik begreep dat als alle kleine 
bloempjes rozen wilden zijn, de natuur haar lentetooi zou verliezen. De 
velden zouden niet meer versierd zijn met bloempjes. 

En zo is het ook in de wereld van de zielen, de tuin van Jezus. Hij 
heeft grote heiligen willen scheppen die vergeleken kunnen worden met 
de lelie en de rozen, maar Hij heeft ook kleinere heiligen gewild. En deze 
moeten er tevreden over zijn madeliefjes of viooltjes te zijn, die God als 
Hij zijn blik naar beneden richt. De volmaaktheid bestaat erin Gods wil te 
doen, diegene te zijn die Hij wil dat we zijn. 

Ik begreep ook dat de liefde van Onze-Lieve-Heer zich evengoed 
openbaart in de meest eenvoudige ziel die in niets Gods genade in de weg 
staat, als in de meest verheven ziel. Het is eigen aan de liefde om zich 
neer te buigen. Als alle zielen zouden zijn als die van de heilige 
kerkleraars die de Kerk/ met de helderheid van hun leer verlicht hebben, 
dan zou het lijken alsof God, wanneer Hij alleen tot hun hart reikt, niet ver 
genoeg afdaalt. Maar Hij schiep ook het kind dat niets weet en alleen wat 
zwakke kreetjes kan laten horen. Hij schiep de arme, in de wildernis 
levende mens die als gedragsregel alleen de natuurwet kent. En tot hún 
hart heeft Hij af willen dalen. Dát zijn de veldbloemen die door hun 
eenvoud Hem verrukken. Door zo af te dalen laat de goed God zijn 
onmetelijke grootheid zien. Zoals de zon de hoge ceders verlicht maar 
tegelijkertijd ieder klein bloempje alsof het alleen op de wereld is, zo 
houdt Onze-Lieve-Heer zich op even bijzondere wijze met elke ziel bezig, 
alsof er geen gelijke is. Net als in de natuur alle seizoenen zó zijn 
gerangschikt dat op de daarvoor bedoelde dag het eenvoudigste 
madeliefje ontluikt, zo werkt alles voor het welzijn van de ziel. 

Je vraagt je vast met verbazing af, moeder, waar ik naartoe wil, 
want tot nu toe heb ik nog niets gezegd dat op de geschiedenis van mijn 
ziel lijkt. Maar je hebt mij gevraagd om zonder dwang te schrijven wat mij 
in gedachten komt. Strikt genomen is het dus niet mijn leven dat ik ga 
beschrijven, maar mijn gedachten over de genaden die de goede God mij 
heeft willen verlenen. 
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Ik ben nu in een periode van mijn leven gekomen waarin ik kan 
terugblikken op het verleden. Mijn ziel is gerijpt in de smeltkroes van 
uiterlijke en innerlijke beproevingen. Net als een bloem die door de storm 
gesterkt is, hef ik mijn hoofd op. En ik zie dat in mij de woorden van 
psalm 22 werkelijkheid zijn geworden: “De Heer is mijn herder, niets kom 
ik tekort. Hij laat mij rusten in grazige weiden. Hij brengt mij voorzichtig 
langs het water, Hij leidt mijn ziel zonder haar te vermoeien. Maar zelfs al 
moest ik gaan door het dal/ van de schaduw des doods dan nog zou ik 
geen enkel kwaad vrezen, want U bent bij mij, Heer.” De Heer is voor mij 
altijd “vol medelijden en zachtheid geweest: traag om te straffen en 
overvloedig in barmhartigheid!” 

Ik kom dan ook vol geluk bij jou, moeder, de barmhartigheden van 
de Heer bezingen. Voor jou alleen ga ik het levensverhaal opschrijven van 
het bloempje dat door Jezus geplukt is. Ik zal dan ook met overgave 
spreken, zonder mij zorgen te maken over mijn stijl of de talrijke 
uitweidingen die ik zal maken. Een moederhart begrijpt haar kind altijd, 
zelfs als het alleen maar wat stamelen kan. En dus ben ik er zeker van dat 
je mij  begrijpen en verstaan zult; jij hebt immers mijn hart gevormd en 
het aan Jezus aangeboden. 

Als een bloem spreken kon, zou ze, denk ik, eenvoudigweg zeggen 
wat de goede God allemaal voor haar gedaan heeft en ze zou niet 
proberen Gods weldaden te verzwijgen. Ze zou niet, onder het mom van 
valse bescheidenheid, zeggen dat ze geen gratie bezit en geen fijne geur 
heeft. Of dat haar glans door de zon is weggenomen en haar stengel door 
de storm geknakt is, terwijl de bloem voor zichzelf wel weet dat juist het 
tegendeel waar is. 

De bloem die haar levensverhaal gaat vertellen, is blij dat ze 
openlijk zeggen kan welke attenties Jezus haar om niet geschonken heeft. 
Zij erkent dat niets in haar de aandacht van zijn goddelijke blik aan kon 
trekken en dat al het goede in haar alleen het werk van zijn 
barmhartigheid is. Hij heeft haar geboren doen worden op heilige grond 
die als het ware geheel van een maagdelijke geur doordrenkt was. Hij 
heeft ervoor gezorgd dat acht stralend witte lelies haar voorafgingen. In 
zijn liefde heeft Hij zijn kleine bloempje willen behoeden voor de giftige 
adem van de wereld. Nog voor haar kroonblaadjes zich geopend hadden, 
bracht de goddelijke Redder haar over naar de Karmelberg, waar de twee 
lelies die haar in de lente van haar leven omringd en zachtjes gewiegd 
hadden/ hun zoete geur al verspreidden. Zeven jaren zijn voorbijgegaan 
sinds het kleine bloempje wortel geschoten heeft in de tuin van de 
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Bruidegom der maagden. En drie lelies wiegen nu naast haar met hun 
heerlijk geurende bloemenkronen in de wind. Wat verderop ontluikt een 
andere lelie onder de blik van Jezus. En de twee gezegende stengels die 
deze bloemen voortgebracht hebben, zijn nu voor eeuwig samen in het 
hemels vaderland. Daar zagen ze de vier lelies terug die de aarde niet 
heeft zien ontluiken. Moge Jezus de bloemen die in ballingschap gebleven 
zijn niet al te lang op de vreemde oever laten. Moge de lelietak al snel in 
de hemel volledig zijn! 

Moeder, ik heb net in weinig woorden samengevat, wat de goede 
God voor mij gedaan heeft. Nu treed ik meer in detail over mijn 
kinderjaren. Ik weet dat daar waar iemand anders het misschien maar 
een saai verhaal zal vinden, jouw moederhart er wel door geboeid zal zijn. 
En bovendien zijn de herinneringen die ik oproep ook die van jou. Mijn 
kinderjaren hebben zich immers vlak bij jou afgespeeld en ik was zo 
gelukkig unieke ouders te hebben, die ons met dezelfde zorg en tederheid 
omringden. Mogen zij hun kleinste kind zegenen en het helpen de 
goddelijke barmhartigheden te bezingen. 
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Inleiding tot de tekst : 

Hier is een eerste tekst die u wordt voorgesteld, we staan helemaal 
aan het begin van het manuscript A. (De hier gebrachte preciseringen 
komen uit de aantekeningen van de nieuwe editie van het Eeuwfeest, 
Cerf-DDB 1997). 

"Het levensverhaal van de kleine bloem die Jezus plukte" (Ms A, 3v) 
loopt door het hele manuscript A. De liefde van Thérèse voor bloemen 
gaat samen met een persoonlijk verhaal: de "kleine witte bloem" is de 
steenbreek die haar vader van een muur plukte en aan haar gaf toen zij 
hem haar roeping toevertrouwde (Ms A, 50v). 

Het thema van de Barmhartigheid zal in dit hele manuscript 
weerklinken, tot en met de laatste bladzijden die gewijd zijn aan de 
offerande aan de Barmhartige Liefde. Het woord barmhartigheid komt 
negenentwintig keer voor in de Autobiografische Manuscripten. 

Wanneer Thérèse spreekt over het Mariabeeld (Ms A, 2r), bedoelt zij 
de "Maagd van de glimlach" die vandaag boven het graf van de heiligen 
Louis en Azélie Martin staat, de heilige ouders van Thérèse die een 
speciale devotie voor dit beeld hadden. Het speelde een essentiële rol in 
het leven van Thérèse: het genas haar van haar ernstige zenuwziekte als 
kind (Ms A, 29v-31r) en begeleidde haar in haar kwellingen in de 
ziekenkamer. (vanaf 8 juli 1897). In januari 1895, stond het in de 
voorkamer van de cel van Thérèse. 

"Het is eigen aan de liefde om zich neer te buigen" (Ms A, 2v), 
Thérèse brengt onmiddellijk veel van haar grote thema's samen, en dit 
wordt een van de "gebaren", een van de essentiële beelden van liefde, 
van goddelijke genade, die zo'n vierentwintig keer in haar geschriften 
terugkomt. 

Wanneer Thérèse spreekt over "moge de lelietak al snel in de hemel 
volledig zijn!" (Ms A, 4r), zijn op het moment van haar schrijven "drie 
lelies" bij haar in de Karmel (Marie, Pauline en Céline) en bloeit een 
andere bij de Visitatie van Caen. (Léonie). "De twee stengels nu voor 
eeuwig verenigd verwijzen naar haar ouders, die "de vier lelies vonden", 
zijn de vier kleine kinderen van het gezin die op jonge leeftijd stierven. 
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Voor de gemeenschapsdialoog: 

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

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

3. 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. 

Vragen 

1. Therese heeft een woordenschat die veel gebruik maakt van symbolen. 
Hier is de symboliek van de bloem zeer aanwezig. Hoe spreken deze 
symbolen tot ons? Welke symbolen lijken ons vandaag, in onze zorg om 
het Evangelie te verkondigen, het meest geschikt? Welke zouden we 
voorstellen? 

2. Therese vertelt ons dat ze de barmhartigheden van God gaat bezingen 
in haar leven. Zo getuigt zij dat geestelijke rijpheid is gekoppeld aan het 
uiten van onze dankbaarheid tegenover God. Welke concrete plaats geven 
we aan het verwelkomen van de Barmhartigheid. Hoe kunnen we de 
wereld helpen om de Barmhartigheid te ervaren? 

3. Tweemaal in de tekst spreekt Teresa over de voorkeuren van God. Hoe 
kunnen we dit gebruiken om te ontdekken dat we allemaal "gunstelingen" 
van God zijn?
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