Ik stel nu voor dat we naar de vijver wandelen. Wees echter voorzichtig: loop
niet te dicht bij de oever. Je mag over het bruggetje wandelen en rechts zul je
een christelijk labyrint ontdekken. Vooruit, geniet ervan. Je mag door het labyrint
lopen … en misschien ga je nog een rode vlam ontdekken.
Tijdens het traject kanmen deze benaderen en later weer zien verwijderen!

Welkom in Val-Dieu !

11) Wat is de bijzonderheid van een christelijk labyrint ?
Er is geen haag
Er is geen muur
Er is een ingang, een enkele weg, een centraal punt en een uitgang
Begeef je nu naar het einde van het park waar je in bollen gesnoeide
buksbomen (buxus) zal vinden.

12) Hoeveel tel je er ?
Neem de weg terug naar de abdij terwijl je de “Berwinne”-rivier volgt en hou
dichtbij de brug halt, daar waar je een klein plantsoen met medicinale planten
(planten met geneeskrachtige werking) vindt, dat met een bord wordt aangegeven.
De Cisterciënzers leven van het werk op het land. Ze bezitten uitgestrekte boomgaarden,
moestuinen en plantsoenen met geneeskrachtige planten.

Ik heet
« broeder Bernard ».
Heb je zin op verkenning te gaan
in mijn abdij en zijn park?
Volg mij en help me de raadsels
op te lossen.

Hier ben je op de binnenplaats van de abdij.

13) Ken je de naam van deze planten?

De abdij werd in 1216 gesticht en zijn de monniken zich langs de rivieren “de Bel”
en “de Berwinne” komen vestigen. Hier bevond zich de grens tussen twee staten
die in oorlog waren. Sinds die tijd is Val-Dieu steeds een plaats geweest waar men
poogde te onderhandelen en tot vrede probeerde te komen.

A)			 (het is een remedie tegen bronchitis – in de winkel te koop)

1) Wat was de naam van de vallei voordat de monniken er kwamen?

B)			 (het ruikt heerlijk en werkt relaxerend)
C) 			

(men maakt er kruidenthee van)

Vanaf nu laat ik jou
verder alleen je ontdekkingstocht
voortzetten, want de klok roept me
voor het volgende gebed!
Misschien kan je naar de “Sint-Bernard-bron”
of de “geïnspireerde Heuvel” wandelen.
Alvorens naar huis terug te keren, vergeet niet
langs de winkel te lopen om te controleren of
al je antwoorden correct waren.
Men zal je een kleine verrassing aanbieden.
Bedankt voor je bezoek !
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A De Vallei van de twee rivieren B De Vallei van de duivel

C De Vallei van de bevers

In 2001 hebben de Cisterciënzers de abdij aan een nieuwe christelijke lekengemeenschap
overgedragen. Deze is aan de abdij van Lérins, in Frankrijk nabij Cannes, verbonden.
De “Christelijke Gemeenschap van Val-Dieu” leeft en bidt hier. Met de hulp van
vrijwilligers zorgt ze voor de animatie en het onderhoud van de gebouwen en parken
Net zoals de monniken van vroeger trachten de christenen die hier verblijven te leven volgens
de lijfspreuk van de abdij: “IN VINCULO PACIS”, wat betekent: “In de band van de vrede”..

2) Dit devies wordt door een symbool
voorgesteld dat vaker in de abdij te zien
is. Ik ben er zeker van dat je het kunt
ontdekken. Kan je het tekenen?
Deze twee ringen betekenen voor mij de verbintenis met God en mijn broeders.Op de binnenplaats
van de abdij bevonden zich in het verleden de boerderij met schuren en stallen voor het vee.
Vanaf het begin hebben de Cisterciënzers de akkers bebouwd om in hun eigen levensonderhoud
te voorzien. Tegenwoordig vindt men er de winkel, het restaurant en de brouwerij van de abdij.
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La porterie

De abdijpoort is de plek waar men de bezoekers ontvangt. Boven de deur
ontdek je een beeld dat vier personages voorstelt. Centraal zie je de Heilige
Maagd Maria en haar kind Jezus. Ze zijn omringd door de twee heiligen
die de Cisterciënzerorde hebben gesticht.

3) Wie zijn deze twee heiligen ?

De kerk

Het welkomstbord duidt aan dat je je hier in een gebedsruimte
bevindt en daarom stil moet zijn ! Loop verder door tot het
koor van de kerk. Links zie je de oudste schat van ValDieu: het standbeeld van een heilige die een bijzondere
betekenis heeft voor de Cisterciënzers.

6) Het standbeeld vertegenwoordigt ?

A)

Sint-Martin

B)
De Heilige Maagd Maria wordt beschouwd als de moeder van de Cisterciënzers,
dus zul je vaak haar standbeeld zien (zelfs tot op het dak van de kerk !!!).

Het gastenverblijf (het kasteel)
Op het einde van de binnenhof achter het zwarte hek
bevindt zich het gastenverblijf van de abdij, ook “het
kasteel” genoemd. Hier ontvingen de abten
hun belangrijke gasten.

4) In welk jaar is de hotellerie gebouwd ?

De abten hadden elk hun eigen blazoen, een soort persoonlijk of familie- kenteken.
Men spreekt ook wel van wapenschild.

5) Abt Dubois heeft het gastverblijf laten bouwen.
Wat stelt zijn blazoen voor?
A Drie beren

B Drie arenden

C Drie bomen

Begeef je naar de kerk via de “tunnel”, “arvô” in dialect.

Sint-Bernard

Sint-Jacques

Op 20 augustus 1946 heeft onze kerk een bijzondere onderscheiding van paus Pius XII
ontvangen en is het tot de rang van “basiliek” verheven. Deze eer is te beschouwen als een soort
medaille voor de bewezen diensten door de monniken gedurende de tweede wereldoorlog.
Zij zijn namelijk in het verzet gegaan en
hebben verschillende mensen een geheim
onderdak geboden om hen tegen de vijand te
beschermen.De “ombrellino” (paraplu) en het
klokje (links en rechts van het koor) getuigen
ervan dat we ons in een basiliek bevinden.
7) Kan je er een tekening van maken?
Rechts van het koor, vؚóór het hek bevindt
zich een deur … die ons tot het geluk uitnodigt ! De inwoners van dit huis, zoals
alle bewoners van abdijen en kloosters, beleven er veel vreugde aan de Bijbel te
bestuderen. Het Woord van God “doet hun hart branden”. Dit wordt afgebeeld door
de rode vlam op het altaar (achter de arend). In het park zijn soortgelijke vlammen
te zien (soms op foto).
Ga nu op ontdekkingstocht door het park van de abdij (verlaat de kerk,
steek de binnenplaats over en loop langs het kasteel heen).

Het park
De eerste boom die je aan je linkerzijde ziet is geplant ter ere van de 800ste
verjaardag van de abdij.

8 ) In welk jaar?		

A

2001		

9) Gaat het om een ?		 Linde

2016
Eik

2018
Es

10) Aan het tuinhuisje van de Goede God, hoeveel vlammen tel je ?
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