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WINTER &  vervolg St .CECILIA 
  
Winter is een mooie tijd maar voor ons koor heeft deze winter wel 
veel ongemak gebracht. Onze koorleden zijn de meest trouwe leden 
die we ons kunnen wensen maar door de sneeuw en gladheid bleven 
deze winter enkele leden noodgedwongen thuis. De viering van de 
tweede zondag in januari was daardoor met minder leden dan we 

gewend zijn maar toch 
hebben we een prachtige 
viering verzorgd. Dit is te 
danken aan alle mensen die 
zo trouw de repetities 
bezoeken, sommigen 
ondanks hun hoge leeftijd… 
en natuurlijk aan onze 
dirigent die, als de 
weersomstandigheid het maar 

even toelaat, komt om ons tijdens de viering te laten presteren. We 
hopen dat iedereen weer spoedig naar de repetities kan komen zonder 
al te veel last van het ‘witte’ winterweer want ‘Witte’ Donderdag en 
Pasen komen er aan dus is er veel muzikaal werk te verrichten. 
  
In het vorige parochieblad heb ik in een notendop iets verteld over 
De Heilige Cecilia. Hieronder ga ik daar een ietsje uitgebreider mee 
verder. 
  
Cecilia werd dus tegen haar wil door haar vader uitgehuwelijkt aan 
de jonge heidense patriciër Valeriaan. Op de avond van de bruiloft, 
toen de jonggehuwden elkaar in hun kamer terugvonden, zei Cecilia 
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tegen haar man: ik ga je een geheim vertellen en je moet zweren het 
aan niemand te vertellen. Er is een engel die over mij waakt. Als je 
mij aanraakt i.v.m. de huwelijksdaad zal hij zich kwaad maken en zal 
jij lijden. Als je echter mijn beslissing respecteert, zal hij je 
liefhebben zoals hij ook mij liefheeft. Valeriaan antwoordde: toon 
mij die engel. Ze zei tegen hem; als je in God gelooft, en je laat 
dopen, zal je hem zien. Valeriaan accepteerde Cecilia als bruid en 
beloofde haar belofte te respecteren zonder de huwelijksrechten op te 
eisen. 
 
Hij bleef echter onder de indruk van de 
piëteit en gratie van zijn vrouw en met 
behulp van paus St. Urbanus slaagde 
Cecilia erin haar man te bekeren tot het 
christendom en hem te laten dopen. Bij 
zijn thuiskomst vond hij zijn echtgenote 
al biddend met een engel met 
vlammende vleugels naast haar. De 
engel kroonde Cecilia met rozen en 
Valeriaan met lelies en zei tot hen: 
ontvang deze kronen, ze zijn een teken 
uit de hemel. Nooit zullen ze verdrogen of hun parfum verliezen. En 
jij Valeriaan, vraag mij wat je wilt. Valeriaan vroeg de bekering van 
zijn broer Tiburcius en zijn wens werd aanvaard. Toen Tiburcius het 
huis binnenkwam werd hij gegrepen door de geur van de onzichtbare 
bloemen en liet zich na een tijdje overtuigen zijn valse goden te 
verlaten. Ook hij werd gedoopt door paus Urbanus.  
Van dat moment af aan wijdden de jongemannen zich toe aan goede 
werken. Ze werden gearresteerd door hun ijver in het begraven van 
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de lichamen van gemartelde christenen. De prefect Almachus wilde 
hen vrijlaten als ze voor de goden zouden offeren maar ze weigerden. 
Toen de prefect hun een tweede kans wou geven, waarschuwde men 
hem dat de jongemannen van het uitstel gebruik zouden maken om al 
hun bezittingen weg te geven zodat ze niet in beslag zouden kunnen 
worden genomen. Ze werden in Pagus Triopus onthoofd, vier mijl 
van Rome, samen met Maximus, een officier die zich plotseling 
bekeerde bij het zien van de martelaren. 
 
Cecilia begroef de drie mannen met levensgevaar in de catacomben 
van St. Praetextatus op de via Appia en gebruikte haar huis om de 
Blijde Boodschap te verkondigen. Steeds meer mensen werden door 
haar bekeerd. Toen de paus op een dag bij haar kwam, doopte hij 
meer dan 400 mensen. 
Haar daad werd echter ontdekt en ze werd voor de prefect gebracht. 
Men liet haar de keuze haar geloof ontkennen of te sterven. Zij 
bekeerde echter diegenen die naar haar gezonden waren om haar te 
laten offeren tot de goden. 
 
Men zag van een publieke terechtstelling af door haar grote 
populariteit bij de armen en ze werd ter dood veroordeeld door 
verstikking in de badkamer van haar huis op Trastevere. Het vuur 
werd 7 keer harder opgestookt dan normaal maar de stoom en hitte 
deerde haar niet. Toen ze na een dag en een nacht buiten kennis 
geraakte, werd een soldaat gezonden om haar te onthoofden. De 
soldaat verloor de moed bij het zien van de heilige en liet haar na de 
officiële drie slagen bloedend achter. Ze leefde nog drie dagen, met 
christenen aan haar zijde en maakte haar huis officieel over aan 
Urbanus en haar bezittingen aan de armen.  
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Ze zou gestorven zijn op 22 november 230. Ze werd naast de 
pauselijke crypte in de catacomben van St. Callixtus begraven in de 
houding waarin ze stierf. 

 
Volgende maand vertel ik verder, o.a. over wat er met haar lichaam is 
gebeurd.  
  
Klein intermezzo 
Iedereen die bij zichzelf op zoek gaat naar waar hij goed in is, zal 
verbaasd staan over het geluk dat hij ontdekt… 
  

Vriendelijke groet, Netti Halter, secretaris 
 


