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Refrein: 

Een felle flits ging door ’t Pajottenland. Heel speciaal er is iets aan de hand 

Men zag het van ver, mensen hebben ’t gezien. Meerdere huizen, bibberden bovendien 

Is dit een signaal van de overkant  

Of het werk van een mensenhand  

De kapel werd getroffen, de pannen die vlogen.  

De dader zijn merk, is het een van zijn ogen? 

Dit is speciaal daar wou ik meer van weten.  

Een felle flits en een knal, maar er was geen onweder 

Een vaste camera stond aan bij de Ark van Pollare.  

En Persinfo wil het mysterie uit kunnen klare                 

                                                                            Refrein 

De kapel van St-Barbara werd zeer getroffen.  

Wat het ook was, heeft men iets doen ontploffen? 

Barbara in een toren heel lang geleden.  

Opgesloten door haar vader, deed daar haar gebeden 

In ‘t badhuis vroeg z’ haar vader om een derde raam 

Hij was een heiden en heiligde niet Gods Naam 

Ging met zijn dochter de berg op en sneed haar keel daar over 

Maar de bliksem trof hem, alleen zijn as bleef over.      

                                                                                       Refrein 

Maar de kerk mengde zich weer met een kind van de Heer 

Misbruikte haar leven en minacht de Heer 

Er is maar één Middelaar tussen mensen en God.  

Weet de kerk van Rome het soms beter dan God ? 

Jozef en Maria, zullen we daarboven zien.  

In het paradijs en weldra misschien 

Daar kunnen we hen zeggen “wees gegroet”.  

Maar hier op aarde is dat voor God niet goed                 

                                                                                       Refrein 

Drie Maria’s stonden voor drie kruisen.  

In het midden hing Jezus opdat wij zouden bruisen 

Een moordenaar zag net op tijd wie Jezus was 

Hij vroeg niets aan Maria, omdat zij de weg niet was!     2 x 

Hij vroeg niets aan Maria, omdat zij de weg niet was!     Repeat & Fade 

 

Barbara zou gewoond hebben in Nicomedië in Klein-Azië. Haar heidense vader, Dioscurus, sloot haar op in 

een toren om haar te vrijwaren van de vele jongemannen die naar haar hand dongen. Ook liet hij 

een badhuis voor haar bouwen, zodat ze geen gebruik hoefde te maken van de openbare baden. Dit badhuis 

bevatte oorspronkelijk twee ramen, maar op verzoek van Barbara werden het er drie (zij had zich in het geheim 

tot het christendom bekeerd en wilde op deze manier de Heilige Drievuldigheid eren). Toen haar vader haar 

bekering bemerkte, liet hij haar folteren, maar 's nachts genazen haar wonden op miraculeuze wijze. 

Uiteindelijk onthoofdde hij haar eigenhandig, maar werd daarop zelf door de bliksem dodelijk getroffen. 

Flits op nacht van 26 december 2020 iets vóór 22 uur in Lennik, kapel van St-Barbara 
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