
Week 41 

‘Laat hen die de gelofte van gehoorzaamheid willen afleggen om hun eigen wil te doen, 

maar blijven waar ze zijn. Wat ons betreft, wij komen hier om Gods wil te doen en niet 

de onze. We moeten als een zachte was de vormen aannemen die onze oversten ons 

willen opdrukken.’ (Jean-Claude Colin aan het woord, 172,26) 

 

Week 42 

‘Een sociëteit moet haar eigen geest hebben. De geest van een sociëteit is als de ziel die 

leven geeft aan het lichaam: als de geest goed is, gaat alles goed. De geest van de 

Sociëteit van Maria is in essentie een geest van bescheidenheid. De naam alleen al die 

we dragen zegt het. Het moet een geest zijn van naastenliefde, nederigheid, 

bescheidenheid. Zo moeten we in de Sociëteit als het ware ‘onbekend in deze wereld’ 

zijn. Messieurs, dit is een belangrijk punt voor ons. Het moet zo zijn dat de mensen ons 

vergeten. Deze geest helpt ons om ons niet op mensen te verlaten.’ (Jean-Claude Colin 

aan het woord, 174,1-3) 

 

Week 43  

‘Meditatie! Die is zo belangrijk dat ik, wanneer ik niet allebei zou kunnen: mijn 

meditatie houden en de mis lezen, ik liever de mis zou laten schieten dan de meditatie. 

‘Wat voor mis wordt dat, wanneer er geen meditatie aan voorafgaat?’ (Jean-Claude 

Colin aan het woord, 182,20) 

 

Week 44 

‘Vandaag de dag zijn alleen geloof en gebed in staat de geest van mensen te 

overtuigen, hun verstand te verlichten en hun hart te raken. Laten we daarom ons best 

doen ons deze geest van geloof en van vereniging met onze lieve Heer eigen te maken. 

Er moet bij ons geen zucht naar show zijn, geen streven naar prestige…Laten we haar 

navolgen die onze koningin is. Wat een voorbeeld hebben we in Maria! Zij draagt de 

titel Koningin van de Apostelen (en terecht) en toch is zij meer verborgen dan wie ook 

van de apostelen.’ (Jean-Claude Colin aan het woord, 161,5) 


