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Het beeld van de gekruisigde
Jezus trekt duizenden pelgrims
aan die voor zichzelf bidden of 
een gunst vragen voor hun
dierbaren.

Dit ritueel wordt tijdens het jaar
dagelijks beleefd, ook al is er 
geen processie. 



Deze afbeelding werd
geschilderd door een zwarte
slaaf op de muur van zijn
eenvoudig huis.  Het schilderij
werd in 1655 vernietigd door 
een aardbeving in Lima (Peru). 
De muur waarop het schilderij
was geschilderd, bleef
niettemin overeind. Dit werd als
een mirakel beschouwd. 

Gelovigen begonnen de plaats
te bezoeken en er God om 
bescherming te vragen. 



De eerste processie vond plaats in oktober 1687 en het 
werd de belangrijkste processie in Peru. De processie wordt
beschouwd als de grootste katholieke manifestatie ter
wereld.                                                                                                                            

De paarse kleur van de gewaden is ter ere van Jezus de 
Nazarener, de Christus met het kruis op zijn schouders. 



Deze traditie wordt in verschillende landen beleefd, onder
andere in België.

De traditie in België gaat terug tot het jaar 1997 toen, 
onder de geestelijke begeleiding van de Eerwaarde Vicente 
Alumbreros, de eerste mis en processie van de Heer der 
Wonderen werd gehouden in de stad Antwerpen. 
Sindsdien is de kerk van Sint-Catharina de plaats waar het 
beeld het hele jaar door kan worden vereerd.



In het begin kwamen de mensen uit verschillende steden, 
maar mettertijd is deze traditie gegroeid en vandaag 
worden er ook processies gehouden in Brussel en 
Luxemburg.

In Antwerpen vindt elke derde zondag van oktober de 
traditionele mis en processie plaats. Onder de aanwezigen 
wordt een lunch aangeboden. Helaas was dit de laatste 
twee jaar niet mogelijk wegens Covid beperkingen.



Het feit dat niet alleen gelovigen van 
Peruaanse nationaliteit deelnemen aan 
deze activiteit is zeer belangrijk, omdat 
het inwoners uit verschillende landen 
van Amerika, Europa, Afrika en Azië 
samenbrengt die in Antwerpen wonen.



Aangezien de Heer der Wonderen een symbool is van ons 
geloof in Jezus Christus, onze Verlosser, hopen wij allen dat 
de traditie van meer dan 20 jaar in Antwerpen zal worden 
voortgezet om vele, vele mensen samen te brengen die 
hun geloof in Jezus Christus delen.




