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I.  OORSPRONG VAN HET LEGIOEN KLEINE 

ZIELEN 

 

1. Wie is Marguerite? 
 

 «Ik was nauwelijks zes weken oud toen de eerste wereldoorlog 

uitbrak…» (1914-1918).  Zo begint de korte autobiografie van 

Marguerite.  

 

Léona-Marguerite Balhan is geboren op 21 juni 1914, in een 

fabriekswijk van Luik.  Geboren in een niet-katholieke familie, zal zij 

slechts op 13-jarige leeftijd gedoopt worden, op 17 maart 1927. Haar 

peter en tevens nonkel had er zich tegen verzet dat zij bij haar 

geboorte zou gedoopt worden. Op school vrijgesteld van 

godsdienstonderricht, zal zij niets van het christelijk leven leren 

kennen. 

 

Huwelijk op 19-jarige leeftijd. De twee eerste kinderen worden 

geboren.  Zij schrijft, nog altijd in haar autobiografie : «In die tijd was 

mijn christelijk leven haast onbestaand, ik dacht nauwelijks aan God, 

tenzij in zeldzame gevallen.  Ik was te zeer in beslag genomen en te 

aards om eraan te denken.»  

 

Maar met de tweede wereldoorlog (1939-

1945) verslechtert de familiale toestand 

zich… Bovendien wordt haar moeder 

zwaar ziek.   De dokters zeggen dat zij 

niets meer voor haar kunnen doen.  

 

Marguerite bekent dan : «Ik dacht : 

vermits er niets meer te verwachten is van 

de kant van de mensen, zal ik mij tot 

Iemand anders wenden.» (autobiografie) 

 

Zo begeeft zij zich naar de kleine Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van 

Chèvremont, om de genezing van haar moeder te vragen.  
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2. Haar bekering 
  

«Gedurende vele maanden kwam ik iedere week naar Haar 

om de genezing van mijn moeder te vragen.  En Zij heeft ze 

mij gegeven… Deze genezing was voor mij het begin van mijn 

christelijk leven.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En, voor de eerste keer in haar leven, gaat Marguerite naar de 

Mis, op Kerstnacht 1946.  Zij is dan reeds 32 jaar oud !  Zij zal 

later in haar autobiografie vertellen :  
 

« Toen ik de kleine Jezus in de kribbe zag, werd ik door een 

onzegbare emotie gegrepen en begon ik te wenen.  Mijn tranen 

vloeiden tijdens de ganse Mis.  Ik wist niet hoe ze te 

verbergen.  En mijn hart klopte, klopte.  En de kleine Jezus 

lachte naar mij.  Mijn God !   Wie kan zeggen wat dit moment 

voor mij betekende ?   Hij had mij tot de zijne gemaakt.   

 

Vanaf dat ogenblik, zag men mij iedere zondag trouw in de 

Mis.»  
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3.  Haar geestelijke leidsmannen 
 

1. Pater Lambert, karmeliet.  
 

Dicht bij deze Kapel van Chèvremont, 

bevindt zich het klooster van de Paters 

Karmelieten.  Het is vanzelfsprekend 

dat zij daar naar een priester zal vragen 

om te kunnen biechten… 
 

Zij zal gedurende 14 jaar begeleid 

worden door Pater Lambert, karmeliet 

van dit klooster die haar diepgaand 

inleidt in de spiritualiteit van de 

Karmel, door haar onder te dompelen in 

de geschriften van de Heilige Johannes 

van het Kruis. Zij begint in deze periode nog geen «dagboek» 

te schrijven.  
 

Na de dood van Pater Lambert (1961) zal zij drie jaar zonder 

geestelijke leidsman blijven.   
 

2. Pater Gaston Maes, redemptorist. 
 

In 1964 zal zij uiteindelijk Pater Gaston Maes, redemptorist, 

ontmoeten, die destijds een bevoorrechte getuige geweest was 

van de verschijningen van Beauraing waarvan hij één van de 

eerste geschiedkundigen was.  
 

Zij zegt hem meteen dat «Jezus tot 

haar spreekt!»  Eerst terughoudend, 

stelt hij zeer snel de juistheid en de 

diepte vast van hetgeen zij vertelt. Hij 

vraagt haar dan haar «gesprekken met 

Jezus», woorden die zij waarneemt 

onder de vorm van innerlijke 

dialogen, neer te schrijven.  
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Gezien de rijkdom van deze notitieboeken, week na week 

geschreven, voelt deze priester zich gedwongen het 

imprimatur te vragen aan de Bisschop van Luik.  Het is met dit 

imprimatur toegekend door Mgr Van Zuylen op 4 maart 1971, 

dat een eerste deel zal verschijnen.   
 

De rol van Pater Maes zal bepalend zijn in de verspreiding van 

de gesprekken tussen Jezus en zijn Boodschapster.  Later zal 

zij hem de titel geven van «Promotor van de Boodschap».  

Hij zal Marguerite gedurende 14 jaar begeleiden ! 
 

3. E.H. Pierre Ancart, diocesaan priester 
 

Na de dood van Pater Maes, vraagt de 

Bisschop van Luik aan E.H. Pierre 

Ancart, de opvolging op zich te nemen.  

Hij zal deze functie waarnemen tot in 

1990, gedurende 14 jaar !  
 

Onder zijn leiding zullen de delen 2 en  3 

uitgegeven worden, steeds met het imprimatur van de 

Bisschop van Luik.  
 

4. Pater Yves-Marie Legrain, karmeliet 
 

Het is tenslotte aan Pater Yves-Marie Legrain, karmeliet, dat 

Mgr Houssiau de opdracht zal toevertrouwen om Marguerite 

te begeleiden.  Hij zal een frequente 

aanwezigheid bij haar verzekeren 

tot aan haar dood op 14 maart 2005, 

dus gedurende 14 jaar, (net zoals 

zijn drie voorgangers !)   
 

Het is onder zijn 

verantwoordelijkheid dat het 4de 

deel in 1997 zal uitgegeven worden.  
(Foto genomen in oktober 2004) 
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II.   DE BOODSCHAP VAN   

DE BARMHARTIGE LIEFDE   

AAN DE KLEINE ZIELEN 

 

1. Het dagboek van Marguerite 
 

Pater Maes heeft dus aan Marguerite gevraagd het verhaal van 

haar «gesprekken met Jezus» schriftelijk weer te geven.  Zij is 

het ook blijven doen onder leiding van haar andere geestelijke 

leidsmannen. Zij zal uiteindelijk een vijftigtal schoolschriften 

volgeschreven hebben.  Hierna een kopij van de 3de bladzijde 

van het schrift B.  Zij zal hierin neerschrijven wat zij van 

Jezus gehoord heeft op 12 augustus 1965 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Wat ik van jou wil ? Het is de totale gave van jezelf.  Je moet 

meewerken aan de heiliging van de zielen. Je moet je 

egoïstische en persoonlijke “ik” dat nog in jou leeft, vergeten.  

Je moet de miljoenen stemmen in nood in de wereld horen en 

slechts dan zul je Mij beminnen met deze liefde die je zo wenst 

en die mijn heiligen gekend hebben.”  
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2. De vier delen van de Boodschap 
 

In de loop der jaren werd de inhoud van deze schrijfboeken 

van Marguerite uitgegeven onder de vorm van gedrukte 

boeken onder de titel : «Boodschap van de Barmhartige Liefde 

aan de Kleine Zielen».  

 

Zeer snel, vanaf de verschijning van het eerste deel, werd de 

«Boodschap» in meerdere talen vertaald (ten minste 

gedeeltelijk). Buiten het Frans, de taal van Marguerite, telt 

men thans de 16 volgende talen : Arabisch, Chinees, Duits, 

Engels, Hongaars, Italiaans, Japans, Kroatisch, Nederlands,  

Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Swahili,  Tsjechisch,  

Vietnamees….  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er waren vier delen nodig, hetzij meer dan 2000 bladzijden.  
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4. Marguerite en de bisschoppen van Luik 
 

Mgr Guillaume-Marie Van Zuylen  

Bisschop van Luik van 1961 tot 1986 

 

Hij is het die het eerste imprimatur zal 

toekennen aan de Boodschap, op 4 maart 

1971… Later zal hij de gehoorzaamheid 

van Marguerite op de proef stellen door 

haar te vragen niets uit te geven vanaf juli 

1975… tot op de 1ste januari 1977 !  Er 

zullen geen "dialogen" meer plaats hebben 

tijdens deze periode !  

Monseigneur Albert Houssiau 

Bisschop van Luik van 1986 tot 2001 

 

Hij hernieuwt het imprimatur voor 

het vervolg van de Boodschappen, 

naargelang hun verschijningen.  

Hij is het die het Legioen Kleine 

Zielen zal erkennen als Vereniging 

van geloven binnen de Katholieke 

Kerk, op 5 maart 1993. 

 

Monseigneur Aloys Jousten 

Bisschop van Luik van 2001 tot 2013 

 
 

Tijdens zijn episcopaat zal hij verschillende 

keren voorgaan in de internationale 

samenkomsten van het Legioen Kleine Zielen 

die ieder jaar op de laatste zondag van augustus 

plaatsvonden op de heuvel van Chèvremont.  

 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN2Lezw_LYAhUBCewKHZdiBP4QjRwIBw&url=http://www.lesacademies.net/fr/a-i-s-r/nos-membres/les-membres-actuels/liste-par-pays-avec-renseignements-academiques&psig=AOvVaw3A-TL8M-kYuVYv6wiJIGHa&ust=1516949502229718
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijn9Hy2fLYAhWSKOwKHVS8CwEQjRwIBw&url=http://www.sintmartinusbasiliek.be/nl/bezoeken/publicatie-over-onze-lieve-vrouw-van-halle-door-mgr-houssiau/&psig=AOvVaw3A4cDV0Zj8ICyldvpSUO7P&ust=1516954652662036
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj75bXw1Y_ZAhXBVRQKHYygA2YQjRx6BAgAEAY&url=http://www.upsl.be/fetes-religieuses/relation-entre-art-et-foi-le-sens-du-beau-dans-nos-eglises/&psig=AOvVaw0vJTc87IX5O25huQdwRVuc&ust=1517950552288138
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III.   HET LEGIOEN KLEINE ZIELEN 
 

VERENIGING VAN GELOVIGEN 
 

BINNEN DE KATHOLIEKE KERK 
 

 

1. De stichteres : Marguerite 
 

De stichting «Het Legioen Kleine Zielen» is een zending die 

Jezus toevertrouwt aan Marguerite.   Hij zegt op 12 aug. 1974:  
 

Ik gelast je ermee, mijn kind, mijn wil te doen eerbiedigen; je 

te verzetten tegen alles wat hem zou kunnen dwarsbomen.  De 

stichting van de spirituele Orde van kleine zielen is jouw 

taak.  Zet maar flink door, met het volle akkoord van jouw 

Bisschop.  
 

Men zal tot 5 maart 1993 moeten wachten vooraleer dat 

akkoord werkelijkheid wordt :  Mgr. Houssiau erkent de 

beweging als vereniging van gelovigen binnen de 

Katholieke Kerk.  
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2.  Waarom de benaming «Kleine Ziel» ? 
  

De spiritualiteit voorgesteld aan de Kleine Zielen in de 

Boodschap van de Barmhartige Liefde is niets anders dan deze 

van «de geestelijke kindsheid» door Jezus in het Evangelie 

voorgesteld :   
 

Op dat uur jubelde Jezus het uit, vervuld van de Heilige Geest, 

en sprak : “Ik prijs U Vader, Heer van hemel en aarde, omdat 

Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en 

verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, 

Vader, zo heeft het U behaagd.” (Lc 10,21) 
 

«Kleine Ziel !»  In een gebed dat zij richt tot haar eerste 

geestelijke leidsman, Pater Lambert (die een goede vijftien 

jaar eerder overleden was), bekent zij dat deze uitdrukking 

«Kleine Ziel» haar eerder teleurgesteld had ! 
 

Herinnert u zich uw woorden op een dag dat u mij 

uitgeleide deed; u bekeek mij een beetje vreemd toen u mij 

zegde : “U !  u zal een kleine ziel zijn van de Goede God!». 

Ik denk aan mijn reactie.  Ik had niet begrepen dat u 

voorspeld had wat gebeurd is : een kleine ziel !  Moge ik 

deze titel, die mij destijds eerder ontgoocheld had, 

overwegen.” (11 juni 1977)  
 

Jezus maakt een toespeling op deze «ontgoocheling» op  

1 juni 1993. Hij zegt dan tot zijn vertrouwelinge :  
 

Denk aan de dag waarop jouw geestelijke leidsman deze 

woorden tot je sprak : «U, u zal steeds een kleine ziel zijn.»  

Op dat ogenblik heb je gepruild, omdat je niet begrepen 

had wat een Kleine Ziel kan zijn, haar macht over mijn 

Hart. Je had de mooiste titel ontvangen zonder het te 

begrijpen : Kleine Ziel zijn in de Grootheid van mijn 

Liefde.  Wat kon je daardoor al niet van Mij verkrijgen ?  
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3. Veel voorkomende vraag :                                    
Welk geloof hechten aan een private openbaring?  
 

Jezus had op 12 februari 1967 aan Marguerite gezegd :  
 

Zij die hopen in deze boodschap "onthullingen" te vinden, 

zullen ontgoocheld zijn.  Bezorgdheid om gebed en boete, de 

gave van uzelf aan de Liefde, dat is het wat Ik u opleg. Het is 

dezelfde uitnodiging die mijn Moeder herhaalt bij haar 

bezoeken : "Bid, bid, doe boete". 
 

En op 24 april 1969 stelt Hij de vraag :   

 

Waarom toch zijn sommigen onder u verwonderd over mijn 

woorden die Geest en Leven zijn ?  Het zijn steeds dezelfde. 

Zijn jullie zodanig veranderd dat jullie Mij niet meer 

herkennen ?  Het zijn Evangelie-bladzijden.  Ik laat niets weg 

van wat geweest is en van wat is.  
 

Inderdaad, de Katechismus van de katholieke Kerk (nr 66 & 

67) zegt : «dat geen nieuwe publieke openbaring te 

verwachten is vóór de glorierijke wederkomst van Onze Heer 

Jezus Christus en dat  «in de loop der eeuwen, er zogenoemde 

"private" openbaringen waren, waarvan sommigen erkend 

werden door de kerkelijke autoriteiten.» Hun rol is niet de 

definitieve Openbaring van Christus te "vervolledigen", maar 

te helpen in een bepaalde periode hiervan bewuster te leven.  
 

In verband met deze vraag verwijst Marguerite naar een 

vooraanstaand auteur. Op 1 augustus 1978 lezen wij van haar :  
 

E.P. Rahner, theoloog van het laatste Concilie schrijft : «De 

private openbaringen zijn geen luxe voor de Kerk.  Zij zijn een 

gebod dat zegt hoe de Kerk zich moet gedragen in een 

bepaalde historische situatie.» 
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IV.   SPIRITUALITEIT VAN  

HET LEGIOEN KLEINE ZIELEN   

 

1.  Absoluut Christocentrische spiritualiteit.  
 

Marguerite onderhield een zeer innige 

relatie met Jezus die tot haar sprak in 

de vorm van innerlijke inspraken 

(woorden gehoord in haar hart). 
 

Zij bad gewoonlijk vóór de 

afbeelding van dit gelaat van 

Christus-Koning, close-up van een 

schilderij van de franciscaanse Pater 

Andreas Bosteels. 

Haar gesprekken weerspiegelen een klimaat van een quasi 

liefdesverhouding met de Heer.  Bijvoorbeeld op 26 juni 1982:  
 

Ik kijk naar Jezus’ ogen… Jouw ogen, Jezus, zijn het mooiste 

boek ter wereld.  Daarin wil ik lezen, het geheim van jouw 

Liefde, van jouw Barmhartigheid ontdekken.  Jouw Lippen zijn 

gesloten, jouw Ogen spreken !  Nooit heb ik er woede of 

droefheid in gezien !  Ja, maar de Liefde grijpt mij meer dan 

alles aan ! 
 

Haar dagboek getuigt herhaaldelijk van de greep van het 

goddelijke op haar ziel.  Zij heeft talrijke extases gekend die 

zij bescheiden «bezoeken van Jezus» noemt.  Bijvoorbeeld op 

19 november 1979 :   
 

Op dat ogenblik heb ik gevoeld hoe mijn wil gevangene van de 

Liefde werd. Tot geen enkele beweging in staat, kwam ik er 

niet toe te reageren tegen de steeds zoetere en diepere 

doordringende invloed. Driemaal heb ik Jezus in mijn hart 

ontvangen en mijn lichaam deelde in die heerlijkheid die 

alleen maar een naam heeft voor wie ze mocht ervaren.   
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2. Spiritualiteit van de karmel 
 

Zoals bij het begin gezegd werd, is Marguerite in de 

vertrouwdheid met de heilige Johannes van het Kruis en met 

de heilige Theresia van Avila ingeleid door Pater Lambert. 

Zij zal er een zekere gevoeligheid aan overhouden.  Zij schrijft 

op 16 juli 1992, feestdag van Onze Lieve Vrouw van de Berg 

Karmel :  
  

«Ik durf zeggen dat in mijn ziel een klein Karmelietenhartje 

klopt.  Als ik het niet in werkelijkheid ben, dan ben ik het toch 

in hart en geest. De Heilige Johannes van het Kruis, de 

heilige Theresia van Avila waren mijn welbeminde Meesters. 

De Kleine Theresia, hun dochter, is de kleine Zuster die mij 

sinds mijn jeugd naar hen heeft gedreven. En ik wist het niet!» 
 

Heeft de heilige Theresia van Lisieux niet aan Jezus gevraagd:  
 

Oh Jezus! Hoe kan ik niet aan alle 

kleine zielen zeggen, hoe 

onbeschrijfelijk jouw  welwillendheid 

is… (…) Ja, ik weet het en ik bezweer je 

het te doen; ik smeek je jouw goddelijke 

blik op een groot aantal kleine zielen te 

laten vallen, ik smeek je in deze wereld 

een legioen kleine slachtoffers te kiezen 

die jouw LIEFDE waardig zijn !!!  
(Manuscript B 5 v)  

 

Jezus zelf zegt inderdaad op 22 juni 1971 dat «de Boodschap» 

de leer voortzet en verdiept van de spirituele kindsheid die 

door de Heilige Theresia van het Kind Jezus bekend werd 

gemaakt in haar «Kleine Weg» : 
 

Geloof in de kracht van mijn liefde. Hoop op haar. De 

boodschap is inderdaad de voortzetting van de teresiaanse 

werking in de zielen. 
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Op vraag van Jezus, spreekt Marguerite op 16 juli 1966, op de 

feestdag van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel, haar 

gelofte van totale overgave uit :  

 
 

Akte van overgave en trouw aan  

de Barmhartige Liefde  
 

Mijn God, voor u neergeknield,   

in tegenwoordigheid van uw lieve Moeder en van het 

Hemelse Hof,   

beloof ik plechtig U trouw te zijn.   

Vol vreugde bied ik uw Barmhartige Liefde mijzelf 

als zoenoffer aan. 
 

Laat de vlammen van uw heilige en heiligende liefde 

mij verteren. 

Help mij,  want ik ben zo zwak. 

Help mij, God, om de belofte die ik vandaag doe ook 

te houden en steeds te uwer beschikking te staan 

waar of wanneer U me roept.  
 

En mocht het nodig zijn, God, herinner mij er dan 

aan, dat ik opgehouden heb van deze wereld te 

zijn om voor nu en altijd één te zijn met U.  
 

Ik schenk U al wat ik bezit en al wat ik ben.  

Heel en al en onherroepelijk schenk ik U mijn wil.   

Laat uw genade me de kracht verlenen om trouw 

deze gelofte, die ik vandaag voor U afleg, gestand 

te blijven.   
  

Amen. 
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V. DE OPDRACHT VAN DE KLEINE ZIELEN  

 

1. JEZUS beminnen en HEM doen beminnen 

 

Wanneer men aan Jezus vraagt welk het grootste gebod is, 

antwoordt Hij : “Ziehier het eerste : Luister Israël : de Heer 

onze God is de enige Heer. Je zult de Heer uw God beminnen 

met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw geest en met al 

uw krachten”. (Marcus 12,29-30) 

 

Op 10 februari 1967 zal Jezus aan de Kleine Zielen zeggen : 

Jullie Hart dwaalt op zoek naar de Waarheid en vindt haar 

niet.  Zij is zo dichtbij en jullie zien haar niet. Kijk naar Mij 

en bemin Mij. 

 

Maar een ware liefde veronderstelt een wilsgemeenschap met 

het geliefde Wezen.  De wil van Jezus nu is de wereld te 

redden.  Men kan niet van Hem houden zonder deze wens van 

zijn Hart te delen.  Hij is gekomen opdat «schapen het leven 

zouden hebben, leven in overvloed.» (Joh. 10,10)  

 

2. Jezus helpen de zielen te redden. 
 

Mijn kleine medeverlossers, help Mij 

de wereld te redden door uw liefde.  

Wees rustig en vreedzaam onder mijn 

blik.  Geloof in mijn macht. 
 

Het enige probleem is “ja” te zeggen 

aan de genade en “neen” tot de 

bedilzucht, tot de hoogmoed en wat 

eruit voortvloeit.  De weg is steil, ga 

zachtjes aan en voorzichtig.  

(4 juli 1973) 
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Vandaar een grote verantwoordelijkheid en een uitnodiging de 

strijd aan te gaan :  
 

De kleine zielen dragen een grote verantwoordelijkheid 

tegenover Mij. Aan ieder van hen heb Ik een groot aantal 

zielen toegewezen die moeten gered worden. Je zal wel 

begrijpen, mijn kind, dat men niet ten strijde trekt zonder zelf 

klappen te krijgen ! (25 aug. 1979) 
 

3. Naar hen gaan die lijden. 
 

Na het eerste gebod omschreven te hebben zegt Jezus 

onmiddellijk : «En dit is het tweede : je zal je naaste 

liefhebben als jezelf.» (Marcus 12,31) 
 

Op 21 juni 1973 ’s morgens, haar verjaardag, schrijft 

Marguerite een belangrijke bladzijde van haar schrijfboek. Zij 

verklaart zelf nader :   
 

Tekst door de Heer gegeven om 5 uur ’s morgens en waarvoor 

ik het Imprimatur aan Monseigneur gevraagd heb.  

 

Leefregel van de kleine ziel.  
 

Ga naar wie lijdt, troost hem. 

Ga naar wie twijfelt, stel hem gerust. 

Ga naar wie weent, droog zijn tranen. 

Ga naar wie wacht, leer hem geduld oefenen. 

Ga naar wie verdwaalde, wijs hem de weg. 

Ga naar wie wanhoopt, geef hem hoop. 

Ga naar wie ontrouw is, sterk hem. 

Ga naar wie in het duister zit, laat hem op licht hopen. 

Ga naar wie overspannen is, breng hem tot bedaren. 

Ga naar de besluiteloze, verleen hem standvastigheid. 

Ga naar jouw broeders, breng hun de liefelijke geur van 

Christus Jezus, zijn zachtmoedigheid en zijn nederigheid. 
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VI. DE ORGANISATIE   

van het LEGIOEN KLEINE ZIELEN  
 

 

1. Een inplanting in vijf werelddelen 
 

Op 10 juni 1985 zal Jezus tot Marguerite zeggen : «Met jou 

ben Ik de wereld rondgegaan en je wist zelf niet waarheen Ik 

je zou leiden.» 
 

Het Legioen Kleine Zielen is inderdaad aanwezig in talrijke 

landen met voor het merendeel de erkenning door de 

bisschoppen of de bisschoppenconferentie. 
 

Zonder zeker te zijn alle nationale organisaties te kunnen 

vernoemen, vindt u hieronder een opsomming van de landen 

waarmee het internationaal Centrum min of meer regelmatige 

betrekkingen onderhoudt :   
 

Argentinië, België, Brazilië, Canada, Chili, Kongo DRK, 

Duitsland, Filippijnen, Frankrijk, Honduras, Italië, Mexico, 

Nederland, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Roemenië, 

Spanje, U.S.A., Venezuela, Verenigd Koninkrijk, Vietnam, 

Zuid Afrika, Zuid Korea, Zwitserland. 
 

2. Het Centrum van Chèvremont 
 

Jezus heeft uitdrukkelijk gevraagd dat er een internationaal 

Centrum zou zijn.  Hij herinnert aan de opdracht van dit 

Centrum op 5 mei 1992 :  
 

Een nauw contact moet onderhouden worden tussen de 

geestelijke en lekenverantwoordelijken.  De internationale 

geestelijke leidsman zal hierover waken, vooral in de 

verschillende landen waar het (Legioen) ingeplant is.  De 

bron is Chèvremont en het is een stroom geworden in de hele 

wereld. 
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3. De Kapel van de Barmhartige Liefde 
 

Het hart van dit Centrum is de Kapel van de Barmhartige 

Liefde, waar Jezus beloofd heeft bijzonder gul te zijn :  

 

Dat zij tot Mij komen in deze kapel waar ik op hen wacht en 

waar Ik voor hen zoveel genadegaven beschikbaar houd. 

Hebben de zielen nog steeds niet begrepen dat dit huis, waar 

ik mij ophoud … een bevoorrechte plaats is? Van daaruit 

breidt mijn Barmhartigheid zich uit over de ganse wereld.  (28 

januari 1979)  

 
 

 
Foto gemaakt op de dag van de begrafenis van Marguerite op 19 maart 2005 

 

 

Op 31 mei 1993 beschrijft Marguerite een innerlijk visioen :  
 

 

Het was alsof de hemelse Tuin neerdaalde over de Kapel van 

het Centrum. Een grote zon; veelkleurige stralen die zich 

omtoveren tot een soort koepel vol bloemen die de Kapel 

overdekte. Er waren vele witte bloemen, andere met 

iriskleurige tinten, bloemen rood als kleine klaprozen, kleine 

veldbloemen.  Hoe mooi !   Ik ervaar een bescherming.  
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VII.  HOE LEVEN ALS KLEINE ZIEL?   
 

 

1. De dag van een Kleine Ziel 
 

Programma door Jezus zelf gegeven op 5 december 1967 :  
 

De dag als een offer opdragen voor de Paus en tot zijn 

intenties; voor de Kerk, voor al de priesters, voor de 

wereldvrede, voor de bekering van de zondaars, voor hen die 

lijden en als eerherstel voor de grove beledigingen die mijn 

goddelijk Hart en het smartvol en onbevlekt Hart van Maria 

zozeer kwetsen.  
 

Ik nodig elke ziel uit tot het volle en edelmoedige gevecht 

tegen het egoïsme dat in ieder van ons leeft; tot een grote 

naastenliefde.  
 

Verspreiding van het rozenhoedje : daarmee zullen talrijke 

genaden verworven worden voor de Kerk en voor de priesters.  
 

Het gebed wordt aan iedere ziel overgelaten volgens zijn 

mogelijkheden. Verwaarloos het niet zonder ernstige reden, 

want het is een zeker middel tot heiliging en tot kennis door de 

kracht waarmee het uw zielen bekleedt.  
 

Dat alle kleine zielen zich met liefde en grote ijver verenigen 

rond deze intenties. Denk dikwijls aan uw God met vurig 

verlangen teneinde een blijvend contact tussen hem en u in 

stand te houden. 
 

Geef u volledig over aan mijn wil.  

Heb vertrouwen in Mij.  
 

Dit is de regel die zal moeten geëerbiedigd en toegepast 

worden door iedere kleine ziel die haar juk opneemt en dit is 

licht en zacht voor de edelmoedigen, geloof mij. 
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2. Een volledige gehoorzaamheid aan de Kerk  
 

Marguerite zal dikwijls haar liefde voor de Kerk herhalen. Op 

een dag richt zij dit gebed tot Jezus (26 mei 1979) :  
 

Ik bemin mijn Kerk, Jouw Kerk. Mijn hart en mijn gedachten 

gaan uit naar Haar en naar Hem die haar op dit ogenblik 

leidt, naar Hem die is als een stem die roept in de woestijn, om 

de arme mensen op aarde te waarschuwen, te overtuigen… 

dat God niet veraf is en hen oproept tot bekering.  
 

Trouw aan wat Jezus haar ongeveer een jaar eerder gezegd 

had :   
 

Bemin de Kerk, Mijn Huis !  Wees trouw aan haar Hoofd.  

Men bidt niet genoeg voor de Heilige Vader. Verdedig de 

Kerk! Verdedig hem die Zijn Schip bestuurt! (18 juli 1978) 

 

Op 12 december 1979,  

heeft Marguerite het 1ste deel  

van de Boodschap overhandigd  

aan Paus Johannes Paulus II… 

Hij zou spontaan gezegd hebben :  

«Ik ken het, ik ken het…»  
 

Zij zal op 2 juli 1998 naar Rome 

terugkeren om het 4de deel 

 aan de Heilige Vader te 

overhandigen. 
  

Marguerite zal op 14 maart 2005, 

overlijden,   

3 weken vóór Paus Johannes 

Paulus II,   

op 2 april 2005. 
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3. Het eilandje van heiligheid 
 

Jezus vraagt aan de Kleine Zielen «eilandjes van heiligheid» te 

vormen. 
 

Ik heb gezegd en ik herhaal : mijn kleine zielen kunnen de 

wereld redden.  Vormt overal eilandjes van heiligheid.  

Enkele heilige zielen in een parochie kunnen een parochie 

redden.  Meerdere parochies met heilige zielen kunnen een 

land redden.  Men moet de Liefde beleven  en uitstralen.  Niets 

zal gebeuren zonder offers.  
 

“Het eilandje van heiligheid” is dus een groep Kleine Zielen 

die regelmatig samenkomen om te bidden (voornamelijk de 

rozenkrans) en de lezing en de overweging van de Boodschap 

met elkaar delen.   
 

4. De Boodschap lezen en herlezen 
 

Of men deelneemt of niet aan een eilandje van heiligheid, men 

moet zich dagelijks voeden met het manna dat de Boodschap 

geeft. Moge dit boek versleten zijn aan het einde van ons leven!  
 

Vlijtig als bijtjes moeten jullie de honing van mijn woorden 

verzamelen, tot verzadiging toe.  Hoe meer jullie van het manna 

zullen eten, hoe meer honger jullie zullen krijgen.  
 

Het doel van het werk ligt in deze woorden van leven en 

waarheid besloten. Zoals het Evangelie is het een volledig 

voedsel voor het geestelijk leven.  Alles wat Ik zeg wordt een 

belangrijke samenvatting van een ongewone, zeldzame 

Mystieke Theologie.  
 

Het is aan u mijn kinderen, om mijn geheimen te ontdekken bij 

het lezen van deze bladzijden die branden van mijn 

Barmhartige Liefde.  Neem en herneem zonder het moe te 

worden.  (Woord van Jezus op 26 juli 1978)  
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5.  Vooraanstaande plaats van Maria 
 

Méér dan eender welke theoloog, is Jezus in zijn gesprekken 

met Marguerite, voorzanger en verdediger van Maria, zijn 

Moeder.  Een voorbeeld tussen vele (3 december 1966) :  

 

Ja, Maria,  

zuiver pronkjuweel van mijn hemel. 

Middelares tussen Mij en de mensen. 

Kanaal waarlangs mijn genade tot bij 

de kinderen van de aarde vloeit. 

Maria, stralende Ster,  

heersend over alle zielen 

in de hemel en op aarde. 

Misken haar macht niet,  

want zij is onmetelijk. 

Het is door Haar  

dat de boze Geest 

overwonnen zal worden. 
 

 

Met de hulp van Sint Jozef :  

 

Op een dag (…) heb ik mijn toevlucht 

genomen tot mijn goede beschermer in de 

Hemel, Sint Jozef; hij die in een droom bij 

het begin van mijn bekering met een 

brede beweging van zijn arm een gevaar 

dat ik niet kon vatten, voor mij uit de weg 

ruimde. Ik heb de vaste overtuiging dat 

Sint Jozef op dit moment, mijn 

beschermer tegen alle gevaren van dit  

leven geworden is.      
  (Marguerite, op 29 september 1977) 
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VIII.  DOCUMENTATIE EN CONTACTEN  
 

 

1.  De tekst van de Boodschap 
 

Om de geest van het Legioen Kleine Zielen te begrijpen, is het 

onontbeerlijk zich in de tekst zelf van de gesprekken tussen 

Jezus en Marguerite onder te dompelen. De andere 

«openbaringen» die men eraan toevoegt, schaden het 

bijzondere karakter ervan. Jezus waarschuwt ons hiervoor op 

16 mei 1980 :  
 

Het teveel aan goede dingen leidt vaak tot oververzadiging. 

De Boodschap moet licht uitstralen als een vuurtoren over een 

woelige zee… Geen mengsel, de smaak ervan zou vernietigd 

zijn !  De waarde van mijn liefdesgetuigenis mag niet op het 

achterplan geraken door een stapel onbelangrijke dingen : het 

noodzakelijke ? Ja ! Te veel ? Neen !  
 

De vier originele delen in het Frans zijn de volgende :  

 

               Deel 1 : van 1965 tot1975 

               Deel 2 : van 1977 tot 1979 

               Deel 3 : van 1980 tot 1987 

               Deel 4 : van 1988 tot 1995 
 

Deze zijn beschikbaar, evenals het merendeel van hun 

vertalingen, bij het internationaal Centrum of bij de nationale 

verantwoordelijken van de verschillende landen waar de 

beweging aanwezig is. Schrijven naar het Centrum (dat 

eveneens de adressen kan geven van de nationale 

correspondenten) :  Het Legioen Kleine Zielen  

          rue de Chèvremont, 99 

         4051 CHAUDFONTAINE 

       België 

        email : petitesames@proximus.be 
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2. Locale, nationale en internationale ontmoetingen  
 

Het is aangeraden, indien het mogelijk is, zich aan te sluiten 

bij een «eilandje van heiligheid».  Men kan aan de nationale 

verantwoordelijken de plaatsen en de datum bekomen waar 

deze eilandjes, indien ze bestaan, samenkomen.  
 

Indien er geen zijn in de parochie of in de streek, is het 

aangeraden er één te vormen.  Het volstaat met twee of drie te 

zijn hiervoor. «Wanneer twee of drie in mijn Naam 

samenkomen, ben Ik in hun midden» (Matt. 18,20).  
 

Men kan er dan de priester van de parochie en de nationale 

verantwoordelijke van het Legioen van op de hoogte brengen. 

Het is evenwel niet nodig een priester te hebben om deze 

samenkomst te organiseren. Het volstaat om samen te bidden 

– voornamelijk de rozenkrans – en de lezing van een bladzijde 

of een tekst van de  «Boodschap» te delen. 
 

In ieder land of in iedere taalgroep worden samenkomsten op 

verschillende wijze georganiseerd (retraites, conferenties, 

nationale samenkomsten…) Deze samenkomsten laten de 

Kleine Zielen toe hun ervaringen uit te wisselen, zich te 

herbronnen in de Geest van de Boodschap, elkaar te 

bemoedigen.  
 

De talrijke getuigenissen van hen die deelnemen aan deze 

sterke ogenblikken bewijzen hoezeer het wenselijk is de 

gemeenschapsdimensie van de spiritualiteit eigen aan het 

Legioen Kleine Zielen te beleven.   
 

Reeds sinds het begin van de Kerk waarschuwt de brief aan de 

Hebreeën de eerste kristenen voor het gevaar dat hen 

bedreigde :  «Laten we elkaar in het oog houden om met elkaar te 

wedijveren in liefde en daden van liefde. We moeten niet wegblijven 

van onze bijeenkomsten, zoals sommigen gewoon zijn te doen; maar 

bemoedigen wij elkaar…» (Hebr. 10,24-25)  
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3. Een internationaal  infoblad : STELLA  
 

Het internationaal Centrum geeft een maandblad uit  : «Stella». 

Het huidige boekje is een speciaal nummer van dit maandblad. 

Het origineel is in het Frans opgesteld (de taal van Marguerite). 

Tot op heden (maart 2018) is het vertaald en uitgegeven in zeven 

andere talen : Duits, Engels, Nederlands, Pools, Portugees, 

Spaans, Vietnamees. 

 

Dit tijdschrift omvat een eerste deel dat elementen van 

overweging geeft voor het persoonlijk gebed of voor 

samenkomsten van de «eilandjes van heiligheid». Het tweede deel 

staat ter beschikking van de verschillende landen of provincies 

om aan de plaatselijke leden toe te laten hun ervaringen te delen 

met hun broeders en zusters verspreid over de wereld.             
 

-  Om een gedrukt exemplaar van dit tijdschrift per post te bekomen 

of om er zich op te abonneren, kan men naar het Secretariaat 

schrijven :   

Internationaal Centrum van het Legioen Kleine Zielen 

rue de Chèvremont, 99 - 4051 CHAUDFONTAINE - België. 

petitesames@proximus.be 
 

België : 16 € - Europa : 27 € - Rest van de wereld : 31 € 

Internationale Overschrijving aan «Het Legioen Kleine Zielen » 

IBAN : BE74 3400 1204 4307 
 

- Om het per mail te ontvangen, kan men zijn e-mail adres zenden 

naar : vox.chevremont@gmail.com 

In beide gevallen moet men wel duidelijk aangeven in welke taal 

men het wenst te ontvangen. 

mailto:petitesames@proximus.be
mailto:vox.chevremont@gmail.com
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Kopie van het perkament waarin de Heilige Vader (Heilige 

Johannes Paulus II) op 1 mei 1991, zijn Apostolische Zegen 

geeft aan het Legioen Kleine Zielen, aan zijn Stichteres 

Marguerite en aan zijn Verantwoordelijken, document dat hij 

eigenhandig ondertekend heeft, hetgeen hij zeer zelden doet en 

gewoonlijk overlaat aan een bijzitter van de Romeinse  Curie.   

 

Monseigneur van Lierde, toenmalig Generaal Vicaris, die dit 

document spontaan aan de Heilige Vader voorgesteld heeft, 

vertrouwde Marguerite toen toe dat het Legioen hierdoor een 

onschatbare genade ontving. 
 

 



28 
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