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Geachte lezers,

Het Motu proprio Summorum Pontificum, uitgevaardigd 
door paus Benedictus XVI op 7 juli 2007 betekent vergele-
ken met het motu proprio ‘Ecclesia Dei’ van  1988 en de brief 
‘Quattuor abhinc annos’ van 1984 een onverwachte opening 
naar de overgeleverde liturgie. Het is zeker ‘uit eigen bewe-
ging’ (motu proprio) dat de paus - in één lijn met de uitspra-
ken die hij als kardinaal al voor zijn verkiezing heeft gedaan 
– een grotere vrijheid geeft aan de  traditionele liturgie.

De traditie heeft daarmee een belangrijke veldslag gewon-
nen maar de grote strijd voor het algehele herstel van de ka-
tholieke traditie is daarmee nog lang niet ten einde. Toch zou 
het dom zijn om niet te erkennen dat het Motu Proprio een 
waarlijk grote, belangrijke en onverwachte vooruitgang be-
tekent. Niettegenstaande de beperkingen in het Motu Pro-
prio mogen wij zeker spreken over een reuzenstap in de goe-
de richting. Voor de vernieuwers van de liturgie is 7 juli een 
droevige dag. Mgr. Brandolini, Italiaans liturgist en leerling 
van mgr. Annibale Bugnini geeft op de dag na het verschijnen 
zijn spijt te kennen: “Vandaag is voor mij een droevige dag, 
ik heb een brok in mijn keel en ik kan mijn tranen niet terug-
houden. Dit is het droevigste moment in mijn leven, als man, 

als priester en als bisschop. Het is een droevige situatie niet 
alleen voor mij, maar voor vele mensen die gewerkt hebben 
op het Tweede Vaticaans Concilie”. 

Zij zijn triest, wij echter verheugen ons en zien ons aange-
moedigd voort te gaan in de strijd. Het Motu Proprio is een 
efficiënt middel om de legitieme rechten van de traditie op 
te eisen. De traditionele ritus zelf is voor een gedeelte in ere 
hersteld. Gedurende tientallen jaren was de eeuwenoude Mis 
verboden, verbannen, vervolgd, en bijna met het anathema 
belegd, wat een groot onrecht is. Nu erkent de paus op een 
publieke wijze dat de Mis niet verboden is, dat ze nooit ver-
boden was en dat ze nooit verboden kan worden. “Het is dus 
toegestaan om het Misoffer volgens de door de zalige Johan-
nes XXIII gepromulgeerde en nooit afgeschafte Editio typica 
van het Romeins missaal van het jaar 1962 te vieren”.

Welk een verandering! 31 jaar eerder had paus Paulus VI 
tijdens zijn toespraak op het consistorie van 24 mei 1976 

Editorial

ronduit gezegd: “In de naam van de traditie zelf vragen wij onze 
zonen en alle katholieke gemeenschappen met ijver de riten van 
de vernieuwde liturgie te vieren. De aanname van de vernieuwde 
misorde is niet overgelaten aan de vrije keuze  van de priesters 
en de gelovigen… De nieuwe misorde is uitgevaardigt om de 
plaats van de oude in te nemen.”

 
Bij alle vreugde – laten wij realistisch blijven, ons geen illu-

sies maken. De strijd voor de traditie is met 7 juli 2007 niet ten 
einde gegaan. De algehele vrijheid voor de traditionele Mis is 
nog niet bereikt en we zijn ver verwijderd van de noodzakelijke 
rectificatie van de theologische dwalingen (vals oecumenisme, 
noodlottige vervalsing van het begrip van de godsdienstvrijheid, 
verkeerd begrip van collegialiteit) die voortkomen uit het Twee-
de Vaticaans Concilie. De vrijgave van de Mis zet de deur open 
voor een terugkeer van de traditie. Meer en meer zullen de rijk-
dommen van de katholieke traditie door middel van de liturgie 
weer opengaan voor priesters en gelovigen. Door de liturgische 
viering van de inhoud van het geloof, nemen ze contact met de 
onveranderlijke waarheden van de Kerk. Binnen de Kerk zal er 
langs deze weg een gunstig klimaat ontstaan voor de absoluut 
noodzakelijke theologische discussie die in de toekomst plaats 
moet hebben. 

Wij hebben goede moed, want wij staan aan een belangrijk 
kruispunt. Een nieuwe koers wordt uitgezet en wij zijn bezield 
om de nieuwe aspecten op te nemen in ons dagelijks werk, op-
dat de Kerk zo snel mogelijk het geheel van haar traditie weer zal 
ontdekken. Ijver, doorzettingsvermogen en enthousiasme zul-
len ons vindingrijk laten zijn, de juiste middelen te zien en aan 
te grijpen. 

Nu dit aanmoedigend document is uitgevaardigd laten wij 
op deze plaats nog eens de woorden van mg.r Lefebvre in herin-
nering roepen die hij op het moment van de bisschopswijding 
op 30 juni 1988 tot de toekomstige bisschoppen, tot de aanwe-
zige priesters en gelovigen heeft gericht: “Zeergeliefde broeders, 
wij menen de stem te horen van al die pausen, van Gregorius 
XVI, van Pius IX, Leo XIII, de H. Pius X, Benedictus XV, Pius XI 
en Pius XII, die ons toeroepen: ‘Om ’s hemels wil, wat bent u 
van plan met onze lering, onze verkondiging van katholiek ge-
loof! Wilt u het opgeven? Wilt u het laten verdwijnen van deze 
aarde? Bewaart toch om godswil de schat die wij u gegeven heb-
ben! Laat de gelovigen toch niet in de steek! Laat de Kerk niet 
vallen, maar houdt ze in stand! Want zie, sinds het Concilie ne-
men de gezagdragers in Rome aan wat wij veroordeeld hebben, 
en ze verkondigen het! Hoe is dat mogelijk? Wij hebben het 
liberalisme, het oecumenisme, het communisme veroordeeld. 
Maar al de dwalingen die wij veroordeeld hebben worden nu 
door de kerkelijke autoriteiten aangenomen, verkondigd en ge-
steund. Hoe is dat moglijk? Wanneer u niets doet om de ker-
kelijke overlevering die wij gegeven hebben voort te zetten, zal 
alles verdwijnen. De Kerk zal verdwijnen, de zielen zullen alle-
maal verloren gaan.’”

Pater Jürgen Wegner

Wij hebben goede moed, want 
wij staan aan een belangrijk 
kruispunt. Een nieuwe koers 
wordt uitgezet en wij zijn be-
zield om de nieuwe aspecten 
op te nemen in ons dagelijks 
werk, opdat de Kerk zo snel 
mogelijk het geheel van haar 
traditie weer zal ontdekken.
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Het sacrament 
van het doopsel

De leer van de Kerk

Abbé François 

Brunet de 

Courssou

Het doopsel is het eerste van alle sacramenten omdat zijn geldigheid 

de voorwaarde vormt voor de geldigheid van alle andere sacramen-

ten die de christen in de loop van zijn leven zal ontvangen. Door het 

doopsel treedt de mens binnen in de Kerk, gesticht door onze Heer 

Jezus Christus, hij wordt een christen, een zoon van God. 

Dat is de reden waarom het belangrijk is de leer van de Kerk over 

het doopsel goed te kennen. Iedere christen kan om de een of an-

dere reden in zijn leven tegenover een stervende die om het doopsel 

vraagt, komen te staan. Kan hij hem dopen? 

Met wat en hoe moet hij het doen? Dat zijn de vragen waaraan wij 

gaan proberen antwoord te geven in dit artikel.
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Wie dopen?
Allereerst, wie kan er gedoopt wor-

den? “Niemand kan het koninkrijk van 
God binnengaan als hij niet herboren 
wordt in water en de H. Geest”.1 Der-
halve moet dus iedere mens zich onder-
werpen aan het doopsel, op straffe van 
zijn bovennatuurlijke bestemming te 
missen. “ Het voorwerp van het doop-
sel is ieder menselijk wezen in de loop 
van zijn leven”.2 Maar, omdat de ont-
vanger verschillende verplichtingen op 
zich neemt moet deze dus in princi-
pe een menselijke daad stellen, dat wil 
zeggen een vrijwillige en instemmende 
daad. Zo’n voorwaarde lijkt het doopsel 
voor te behouden voor volledig bewus-
te volwassenen. Zou het doopsel van de 
kinderen dan niet een misbruik zijn, 
een schending van de menselijke vrij-
heid? Door zijn doopsel blijkt het kind, 
zonder geraadpleegd te zijn en zonder 
te kunnen protesteren, verbonden te 
zijn aan een gemeenschap en onder-
worpen aan een wetgeving die hij mis-
schien niet gekozen zou hebben als hij 
volwassen was geweest. Om dit te kun-
nen begrijpen moeten we niet vergeten 
dat het bovennatuurlijk leven, teweeg-
gebracht door de sacramenten, het na-
tuurlijk leven wordt imiteert. Het kind 
dat geboren wordt. kiest niet de tijd 
noch de omstandigheden van zijn  ge-
boorte, die toch zijn bestaan zullen be-
palen. Zou het daarom echter het recht 

hebben zich te beklagen en te proteste-
ren dat men het niet om zijn mening ge-
vraagd heeft? Alvorens zijn eigen leven 
te gaan maken, begint de mens met het 
te ontvangen van degenen die de taak 
hebben het hem te geven. Heel lang is 
het kind totaal afhankelijk van zijn ou-
ders, en vooral wanneer het in de schoot 
van zijn moeder is. Wel, de Kerk wordt 
gewoonlijk Moeder genoemd vanwege 
die geestelijke vruchtbaarheid die haar 
in staat stelt kinderen van God voort te 
brengen. Waarom zou zij de schatten 
van het goddelijk leven niet aan kinde-
ren kunnen geven, zelfs voordat deze ze 
kunnen aannemen of weigeren. “Wie 

Het sacrament van het doopsel

zou dan de ouders durven verwijten dat 
zij hun zoon, vanaf de dag van zijn ge-
boorte, verzekeren van een enorm geluk 
en een prachtige toekomst?”3

Peter en meter
Men kan in dit deel aangaande het 

doopsel de personen laten deelnemen 
die soms antwoorden voor de dopeling: 
de peetvaders en peetmoeders. Deze na-
men komen van “vader en moeder” en 
duiden een geestelijk vader- en moe-
derschap aan. De instelling van deze 
rol gaat terug op de oorsprong van de 
Kerk. In die tijd waren de volwassenen 
die het doopsel vroegen in staat om zelf 
te antwoorden, maar hun christelijk on-
derricht moest nog worden voortgezet. 
Hun peetvader en peetmoeder namen 
dus de taak op zich hun vorming te vol-
tooien, hen te steunen en hen te verde-
digen tegen de slechte invloeden. Deze 
rol blijft nog altijd dezelfde, maar helaas 
schijnen vele mensen hem te vergeten. 
Heel dikwijls worden de peetvaders en 
–moeders niet gekozen voor de dope-
ling, maar veeleer om aan de familie of 
aan de vrienden  een plezier te doen. De 
Kerk heeft duidelijke regels gesteld voor 
de keus van peters en meters. De pe-
ters en meters moeten nooit uit het oog 
verliezen dat zij een zowel speciale als 
stringente verplichting op zich hebben 
genomen tegenover hun geestelijk kind. 
St. Denis liet de peetvader zeggen: “Ik 
beloof dit kind zorgvuldig aan te sporen 
en op te wekken als het op de leeftijd 
zal zijn om de godsdienst te begrijpen, 
om af te zien van alles wat tegengesteld 
is aan het goede, om de beloften die hij 
nu aan God doet te verkondigen en stipt 
te vervullen”. St. Augustinus zegt op zijn 
beurt: “U allen, mannen en vrouwen die 
bij het doopsel kinderen hebt ontvan-
gen, waarschuw ik ervoor, vergeet vooral 
niet dat u in de ogen van God de borgen 
bent geworden van hen die u hebt ont-
vangen bij de gewijde vonten.” Dezelf-
de kerkleraar legt uit wat de verplichtin-
gen van de peetouders zijn: “ Zij moeten 
hen waarschuwen, de kuisheid te bewa-
ren, de rechtvaardigheid te beminnen, 
de naastenliefde te beoefenen, en hun 
zo spoedig mogelijk, en voor heel de 
rest, de Twaalf artikelen van het geloof, 
het gebed des Heren, de Tien Geboden 
en de eerste beginselen van de christe-
lijke godsdienst te leren.” Men ziet dus 
onmiddellijk aan welke personen men 

deze zware taak niet kan toevertrou-
wen. Men kan en men mag deze functie 
nooit toevertrouwen aan de ongedoop-
ten, aan de ketters, aan de joden, aan de 
ongelovigen, aan de vrijmetselaars en 
aan de gescheiden personen, omdat zij 
de waarheid van het geloof slechts pro-
beren te verduisteren door hun leugens, 
en heel de christelijke vroomheid pro-
beren te vernielen.

Bedienaars
Laat ons nu behandelen wie de be-

dienaars van het doopsel zijn. Deze 
worden verdeeld in drie groepen. De 
priesters en de bisschoppen vormen de 
eerste groep, zij beoefenen deze bedie-
ning uit vol recht en niet krachtens een 
buitengewone macht. Onze Heer heeft 
aan zijn apostelen, toen zij bisschop-
pen waren, bevolen alle volkeren te 
gaan dopen. Maar sedert de eerste tijden 
van de Kerk hebben de bisschoppen de 
gewoonte genomen de toediening van 
het sacrament van het doopsel aan de 
priesters over te laten. De tweede groep 
is die van de diakens. Deze kunnen do-
pen volgens de plechtige rite4 maar al-
leen met de toestemming van de pries-
ter. Vanaf het begin van de Kerk ziet 
men diakens het doopsel toedienen5. 
Tenslotte komen alle mensen zonder 
uitzondering; in geval van nood mag ie-
dereen dit sacrament toedienen. Maar 
dat vereist enkele voorwaarden. Men 
moet de rite en de intentie respecteren. 
Dat toont ons de goedheid van God die 
toestaat dat het sacrament dat het meest 
nodig is voor de zaligheid door ieder 
mens toegediend kan worden. Natuur-
lijk kunnen zij de exorcismen, de zal-
vingen met de heilige oliën en de zege-
ningen niet doen, want zij hebben de 
macht er niet voor. Maar zij kunnen de 
essentiële rite uitvoeren: de afwassing 
met het water onder het uitspreken van 
de woorden. Maar als het aan iedereen 
is toegestaan te dopen, dat neemt niet 
weg dat er gepastheden zijn die een be-
paalde orde eisen onder de bedienaars 
van dit sacrament: men zal een man ver-
kiezen boven een vrouw, behalve als het 
passender is dat zij er zich mee bezig-
houdt, een geestelijke boven een leek, 
een priester boven een geestelijke. De 
vader en de moeder zouden hun kind 
alleen moeten dopen bij afwezigheid 
van een andere persoon die geschikt is 
om het te doen, en wel om het verschil 
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tussen het geestelijk en het fysiek ouder-
schap te bewaren.

Stof van het sacrament
De stof van het sacrament van het 

doopsel is het natuurlijke water, of dat 
nu is zeewater, water uit de rivier, uit 
een poel… Dat was al aangekondigd in 
het Oude Testament en de voorbeelden 
zijn talrijk. Hier volgen er enkelen: de 
zondvloed die de aarde zuivert, de af-
wassing van de Syriër Naäman in de 
Jordaan, het reinigingsbad, en natuur-
lijk, het doopsel van de H. Johannes de 
Doper. De stof waarvoor Christus heeft 
gekozen, toont ons opnieuw de goed-
heid van God die, niet tevreden dat Hij 
van iedere mens een mogelijke bedie-
naar  van het doopsel maakt, die stof 
kiest die het meest verspreid is over heel 
het aardoppervlak om er de stof van te 
maken van dit sacrament dat het meest 
noodzakelijk is voor de zaligheid. Daar-
enboven geeft het water volledig het ef-
fect van het doopsel weer: het wast het 
lichaam, en daardoor drukt het heel 
goed de handeling en de werkzaamheid 
uit van dit sacrament dat van de zonden 
zuivert. “Tenslotte heeft het water de ei-
genschap de lichamen de verfrissen, zo-
als het doopsel de kracht heeft het vuur 
van de passies grotendeels te doven.”6 

Maar men moet de stof van het plech-
tige doopsel onderscheiden van de stof 
van het doopsel in geval van nood. Op 
straffe van doodzonde moet de bedie-
naar van het plechtige doopsel verplicht 
het doopwater gebruiken dat gemaakt is 
tijdens de paaswake van het jaar waar-
in het doopsel plaatsvindt. Daarentegen 
volstaat voor het eenvoudige doopsel 
natuurlijk water, het hoeft niet eens ge-
wijd te zijn.

Formule
“Christus heeft de mensheid gehei-

ligd door de afwassing met water, sa-
men met het levend woord”.7  Het ge-
bruik van een vastgestelde stof of zelfs 
een precies gebaar zou een onvoldoen-
de teken zijn als het woord er niet bij-
kwam om er de ware betekenis van uit 
te drukken. Het uitgieten van het wa-
ter over iemands hoofd kan dienen om 
hem te wassen of om hem te verfrissen. 
De woorden: “N., ik doop u in de naam 
van de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest” zijn de vorm van dit sacrament 
en drukken goed de handeling van de 

bedienaar uit. Met deze woorden wordt 
de dopeling aangeduid met zijn naam, 
de bedienaar en de handeling worden 
eveneens genoemd, zonder de belang-
rijkste oorzaak te vergeten die het effect 
voortbrengt: de H. Drie-eenheid. De ca-
techismus van het concilie van Trente 
doet opmerken dat “in naam” in het 
enkelvoud staat, en dit om aan te geven 
dat er slechts één natuur en één godheid 
is in de Drie-eenheid. Door de verbin-
ding tussen de stof en de vorm, overtreft 
het voortgebrachte effect oneindig de 
kracht  van de instrumentele oorzaak.

Effecten
Laat ons nu zien welke de effecten 

zijn die deze stof en deze vorm samen-
gebracht teweegbrengen. Aarzel niet, 
alvorens verder te gaan met het lezen 
van dit artikel, uw H. Schrift te nemen 
en de passages te lezen van het epistel 
van de H. Paulus aan de Romeinen VI, 
3-11. Het doopsel reinigt de ziel van de 
smet van de zonde en het herstelt de 
oorspronkelijke onschuld. Het gaat ze-
ker over welke zonde dan ook, evenzeer 
de persoonlijke zonden als de erfzonde. 
Deze pasgedoopte ziel heeft recht op 
het eeuwig leven als zij trouw blijft, als 
zij voor altijd verenigd blijft met Jezus 
Christus. De profeet Ezechiël zei reeds: 
“Ik zal over u een zuiver water uitgie-
ten, zegt God Zelf, en gij zult gezuiverd 
worden van al uw smetten .” Maar, de 
begeerlijkheid, de bron van de zonde 
blijft ook bij de gedoopten nog bestaan: 
maar de begeerlijkheid is niet de zon-
de. Het doopsel neemt niet alleen de 
zonde zelf weg, maar ook alle straffen, 
veroorzaakt door de zonden die aan dit 
sacrament voorafgingen. Dat is de re-
den waarom de pasgedoopte volwasse-
ne geen enkel voldoening heeft te ver-
vullen na zijn doopsel, zelfs als hij aan 
de ergste misdaden die begaan kunnen 
worden schuldig was. De goedheid van 
God blijft daarbij niet stilstaan. Het sa-
crament van het doopsel verrijkt de ziel 
met de kostbaarste goederen en gaven. 
Het tooit de ziel met de heiligmaken-
de genade, geeft haar het goddelijk le-
ven maar verleent haar ook de luister-
rijke stoet van de deugden en de gaven. 
Maar één van de voornaamste effecten 
van het doopsel is het indrukken van 
het onuitwisbare teken in onze ziel. 
Laat ons dezelfde analogie volgen van 
het bovennatuurlijke leven met het na-

tuurlijke leven: evenals men volgens de 
orde van de natuur slechts éénmaal ge-
boren wordt, evenzo is het volgens de 
bovennatuurlijke orde.

Conclusie
Zoals gezegd is in de inleiding, moet 

iedere gelovige weten te dopen in geval 
van nood, maar er zijn voorwaarden. 
Normaliter moet een volwassene zijn 
catechismus kennen, maar in geval van 

nood, d.w.z. in geval van stervensge-
vaar, kan men zich beperken tot het ge-
loof in vier waarheden: de H. Drie-een-
heid, de Menswording, de Verlossing en 
in een belonende God, dat wil zeggen 
in God die het goede beloont en het 
kwade straft. Maar het is nodig dat er 
een uitgesproken wil is om het doopsel 
te ontvangen. Als aan deze voorwaar-
den voldaan wordt, neemt men het wa-
ter en giet men het over het hoofd van 
de persoon terwijl men de woorden uit-
spreekt: “Ik doop u in de naam van de 
Vader en de Zoon en de Heilige Geest”.

Er zou nog veel te zeggen zijn over 
dit prachtige sacrament, maar men kan 
niet alles schrijven. Wat we vooral moe-
ten onthouden is dat er “buiten de Kerk 
geen heil” is, en dat het doopsel het eni-
ge middel is om lid te worden van de 
Kerk en zo zijn heil te kunnen bereiken. 
Dat kan nuttig zijn in onze tijd, waar-
in men ons zegt dat iedereen zalig kan 
worden door zijn godsdienst of dat de 
barmhartigheid van God bepaalde zie-
len kan dispenseren van dit sacrament 
dat noodzakelijk is voor de zaligheid.

1. Joh. III, 5

2. CIC 1917 c. 745.

3. R.P. Sineux O.P. “Initiation à la théolo-

gie de saint Thomas”, derde deel, tweede 

boek, § II.

4. Dat wil zeggen met alle exorcismen, 

zalvingen en zegeningen.

5. Actes VIII, 13, 58.

6. Catechismus van het concilie van 

Trente.

7. Ef. V, 26.
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Waterramp

Waterramp
De Nieuwe Rite van het Doopsel

Pater Brendan Arthur

Omdat wij ons meer bezighouden 
met de rite van het doopsel van de kin-
deren dan van de volwassenen, rich-
ten wij onze aandacht op de ‘Orde van 
dienst van het Doopsel van de kinde-
ren’1, gepubliceerd in 1969 in antwoord 
op de oproep van het document van het 
Tweede Vaticaans Concilie ‘Sacrosanc-
tum Concilium’ om de traditionele rite 
van het doopsel te herzien:

“De rite voor het doopsel van de 
kinderen moet herzien worden, waarbij 
rekening gehouden dient te worden met 
het feit dat zij die gedoopt moeten wor-
den kinderen zijn. De rol van de ouders 
en de peetouders, en ook hun plichten 
zouden duidelijker in de rite zelf naar 
voren  gebracht moeten worden.

De doopceremonie moet alternatie-
ven bevatten, die gebruikt kunnen wor-
den naar goeddunken van de plaatselij-
ke bisschop wanneer er een groot aantal 
kinderen gedoopt moeten worden. Ook 
moet er een kortere rite opgesteld wor-
den, speciaal voor de missielanden die 
catechisten, en ook de gelovigen in het 
algemeen, kunnen gebruiken wanneer 
er doodsgevaar is en er geen priester of 
diaken beschikbaar is.” 2

Na het concilie werden er commis-
sies gevormd om de verschillende riten 
voor het toedienen van de sacramenten 
te herzien. Het gevolg daarvan waren 
al te kunstmatige liturgieën, producten 
van de tijdgeest van de concilievaders. 
De oude liturgische norm van langza-
me, organische ontwikkeling werd ter-
zijde geschoven ten gunste van een alge-
hele breuk met vorige riten om andere 
te creëren die radicaal verschillend wa-
ren van de oude. De oude gebeden wer-
den tegelijkertijd weggedaan en nieuwe, 
“gevoeligere” gebeden werden samen-
gesteld.

Preliminaire opmerkingen

I. Definitie

“Het doopsel, toegangspoort tot de 
sacramenten, in werkelijkheid of ten 
minste in verlangen noodzakelijk tot het 
heil, waardoor de mensen van de zonde 
bevrijd, tot kinderen van God herboren 

Een sacramentele rite heeft veel facetten, en kan door middel van 

verschillende lenzen onder de loep genomen worden: 

de theologische lens, de canonieke of de liturgische. 

Eerder dan een gedetailleerde analyse onder één van deze 

perspectieven te geven, wil dit artikel een algemene vergelijking 

geven van de nieuwe ritus, vanuit de oogpunten van 

alle drie domeinen.
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en, door een onuitwisbaar merkteken 
aan Christus gelijkvorming gemaakt, in 
de Kerk ingelijfd worden, wordt alleen 
door een wassing met echt water samen 
met de vereiste vorm van de doopwoor-
den geldig toegediend.” 3

De hierboven vermelde canon van 
het Kerkelijk Wetboek van 1983 geeft 
een aanvulling op de overeenkomsti-
ge wet van 1917 4 door vier sacramen-
tele effecten op te nemen: bevrijding 
van de zonde, geestelijke hergeboorte, 
het indrukken van een merkteken en 
de inlijving in de Kerk. Daar waar de 
oude dooprite voornamelijk de bevrij-
ding van de erfzonde en de roeping tot 
het kindschap Gods benadrukt, legt de 
nieuwe rite de nadruk op de toegang 
tot de kerkelijke gemeenschap, zoals we 
zullen zien.

II. Belangrijke punten van verschil 
tussen de klassieke en de moderne 

doopriten.

a. De stof van het sacrament
Eeuwenlang werd het doopwater 

speciaal gewijd met een plechtige rite 
tijdens de paaswake. Het water werd ge-
nomen van het pas gewijde paaswater, 
en dan werd er een mengsel van gewijd 
chrisma en de catechumenenolie inge-
goten. In de nieuwe rite wordt er alleen 
een smeekgebed uitgesproken over het 
water zonder de minste gelijkenis op 
een wijding. Omdat gewoon water al-
tijd beschouwd is als te volstaan voor 
het dopen, kan er niet getwijfeld wor-
den aan de geldigheid van het sacra-
ment, maar dit is een opvallende breuk 
met een oude traditie in de Kerk.

b. De bedienaar van het doopsel
Volgens het Kerkelijk Wetboek van 

1983 is de gewone bedienaar van het 
sacrament een bisschop, een priester, 
of een diaken, terwijl als buitengewoon 
bedienaar, een leek “catechist of ande-
re persoon, voor deze functie door de 
plaatselijke bisschop aangewezen” de 
ceremonie volgens de plechtige ritus 
mag vieren.5  De oude wet zegt heel dui-
delijk dat niet alleen een diaken geen 
gewone maar een buitengewone bedie-
naar is, maar dat de leken alleen in ge-
vaar van sterven mochten dopen, en dan 
zonder gebruik te maken van de plech-
tige ritus. 6 Er zijn veranderingen in de 

ritus die deze plechtige toediening van 
het doopsel door leken mogelijk ma-
ken. Met andere woorden, in de nieuwe 
rite is er niets dat een priester kan doen 
en dat een leek niet kan doen.

c. Peetouders
Er is een belangrijke verandering be-

paald door het nieuwe wetboek met be-
trekking tot de bevoegdheden van de 
borgen (over het algemeen peetouders 
genoemd). Na in canon 874 paragraaf 
1, nr.3  te bepalen dat, opdat “iemand 
tot het opnemen van de taak van peet-
ouder toegelaten wordt deze katholiek 
moet zijn, gevormd en het allerheilig-
ste sacrament van de Eucharistie reeds 
moet ontvangen hebben, en een leven 
moet leiden dat in overeenstemming is 
met het geloof en met de op te nemen 
taak”, gaat dezelfde wet verder met in 
paragraaf 2 te zeggen dat “een gedoop-
te die tot een niet-katholieke kerkelijke 
gemeenschap behoort niet mag toege-
laten worden tenzij samen met een ka-
tholieke peetouder, en slechts als ge-
tuige van het doopsel.” Hoewel niet in 
tegenspraak met pararagraaf 1, nr. 3 zet 
dit deel van de canon de eerste stap te-
gen de exclusiviteit van de katholieke 
peetouders. Een officiële getuige is niet 
een vervanger van een borg maar deze 
regel geeft zo iemand het gevoel alsof 
hij dat wel was. Dit is een bizarre veran-
dering in de wet die een tot nu toe on-
bekende regel instelt.

De ceremonie

De nieuwe ceremonie van het 
doopsel van kinderen bestaat uit vijf 
delen: de begroeting van het kind bui-
ten de kerk, de liturgie van het woord, 
het doopsel zelf, de verklarende riten en 
tenslotte, de slotceremonie.

I. De begroeting

Nadat hij de ouders en de familie 
van het kind gelukgewenst heeft (zo-
als in de nieuwe Ordo geïnstrueerd), 
wendt de bedienaar zich tot de ouders 
om de naam van het kind te vragen. 
Daarna zegt hij: “Deze naam zal voort-
aan in het boek des levens geschreven 
staan.” Dit schijnt een vermetele verkla-
ring, alsof het kind er niet voor kan kie-
zen zichzelf uit “het boek des levens” te 
schrappen. Hij mag ook zeggen: “Deze 

naam zal geschreven staan in palm van 
Gods hand.” En daarna tot de ouders: 
“Wat verlangt u voor N. (het kind)?” 7 

Waarop de ouders moeten antwoorden: 
“Wij verlangen dat N. door het doopsel 
wordt opgenomen in de Kerk van God”. 
Zo luidt het officiële antwoord, hoewel 
de rubrieken vermelden dat het verlan-
gen naar het geloof, naar de genade van 
Christus of naar het eeuwig leven ook 
uitgedrukt mag worden – de ouders mo-
gen antwoorden wat hun het best past.

We merken onmiddellijk een ver-
schil op met de oude rite in dat opzicht, 
dat waar vroeger het kind werd aange-
sproken, zij het via de peetouders, het 
nu de ouders zijn die antwoorden, niet 
in de naam van het kind, maar in hun 
eigen naam. In de klassieke rite, brengt 
het kind zelf zeer duidelijk het verlan-
gen tot uitdrukking “het geloof” te ont-
vangen, dat iemand brengt tot “het eeu-
wig leven”. Dit is het uiteindelijke doel 
van het doopsel waartoe de opname in 
de Kerk alleen een middel is (zij het wel-
iswaar een zeer belangrijk middel).

Hier volgt de dialoog met de ouders 
en de peetouders, waarin de bedienaar 
hun vraagt of zij bereid zijn het kind 
op te voeden in het geloof. Het te leren 
volgens Gods geboden te leven en God 
en de naaste lief te hebben. Nadat hij 
hun instemming heeft ontvangen, richt 
de bedienaar zich voor de eerste keer 
tot het kind: “N., de gemeenschap van 
Jezus Christus is blij u op te nemen in 
haar midden. In haar naam teken ik u 
met het kruisteken.” Hij doet dit op het 
voorhoofd en de ouders en de peetou-
ders worden uitgenodigd hetzelfde te 
doen.

In de klassieke rite wordt recht-
streeks tegen het kind gezegd de gebo-
den te onderhouden, God lief te hebben 
met heel zijn hart, zijn ziel en zijn geest 
en zijn naaste lief te hebben als zich-
zelf. Het eerste kleine exorcisme waarbij 
de priester in het gezicht van het kind 
blaast, terwijl hij zegt: “Vertrek uit hem/
haar onreine geest en maak plaats voor 
de Heilige Geest, de Parakleet” is ge-
schrapt. Het weglaten van dit krachtige 
gebed geeft de toon aan voor de rest van 
de nieuwe rite. Waar de oude rite een 
exorcisme bevatte van het zout dat in de 
mond van het kind gelegd werd om de 
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wijsheid aan te duiden en twee andere 
sterke exorcismen en met tussenpozen 
terugkerende verwijzingen naar de ver-
vloekte, blijft hier slechts één afgezwakt 
exorcisme over.

II. De liturgie van het woord

Er wordt een serie lezingen uit de H. 
Schrift aangeboden waardoor degenen 
die deelnemen aan de ceremonie uitleg 
kunnen krijgen over de bedoeling van 
het sacrament. Als de ouders de voor-
keur geven aan andere lezingen dan die 
aanbevolen worden, of als andere meer 
van toepassing worden geacht op de 
persoonlijke situatie van de ouders, dan 
kunnen deze worden vervangen. Deze 
vrijheid is een kenmerk van de moderne 
liturgieën die op zichzelf de deur open-
zet om de ceremonies van de Kerk te 
onderwerpen aan de verrassende grillen 
van individuen. Na de lezingen volgt 
een homilie door de bedienaar.

De klassieke rite heeft geen liturgie 
van het woord, daar de nadruk ligt op 
de daad van het  bevrijden van het kind 
dat zich door de erfzonde in slavernij 
bevindt en onder de macht van de boze 
staat, om er een kind van God van te 
maken. In de nieuwe rite wordt er pas-
toraal onderricht gegeven aan de fami-
lieleden, waarbij weer de grotere kerke-
lijke gemeenschap wordt onderstreept, 
terwijl in de oude rite toepasselijk on-
derricht al verondersteld wordt.

Er worden zeven mogelijkheden 
aangeboden voor de voorbeden, waar-
bij een voorlezer een serie aanroepin-
gen bidt over het kind terwijl de aan-
wezigen antwoorden “Wij bidden u, 
verhoor ons, o Heer”. Het is indrukwek-
kend dat er bij deze zeven lange uitwis-
selingen nergens het woord zonde – zo 
vreselijk voor het moderne oor, maar zo 
noodzakelijk voor het fundamentele be-
grip van het doopsel – wordt genoemd. 
Als het kind de kerk is binnengebracht 
worden de verschillende heiligen aan-
geroepen met onder meer de persoon-
lijke patronen van het kind, van de ou-
ders, van de kerk en van de woonplaats. 
De voorbeden en quasi-litanieën van 
de heiligen hebben de prachtige gebe-
den verdrongen, die alleen door de be-
dienaar tot God gebeden werden. Zoals 
bijvoorbeeld:

“Heilige Heer… ik smeek uw eeu-
wige en allerrechtvaardigste goedheid af 
over deze uw dienaar (-ares) N., opdat 
Gij U verwaardigt hem (haar) te verlich-
ten met het licht van uw kennis; reinig 
en heilig hem (haar), geef hem (haar) 
de ware wijsheid, opdat hij (zij) de ge-
nade van uw doopsel waardig wordt, en 
een vast vertrouwen bewaart, een juist 
inzicht, en de heilige leer. Door Chris-
tus onze Heer. Amen.”

Op dit punt van de nieuwe rite is 
er uiteindelijk sprake van de duivel. Er 
wordt gelegenheid gegeven om te kiezen 
tussen twee “exorcismen”. In het eerste, 
zijn de sterkste woorden: “Almachtige 
God… wij bidden voor dit kind: moge 
de invloed van de boze geen plaats in 
hem (haar) vinden; maak hem (haar) 
sterk zodat hij (zij) het kwaad zal over-
winnen, moge hij (zij) door de kracht 
van Jezus’ dood en verrijzenis ontko-
men aan de macht van de erfzonde...” 
In het tweede: “Almachtige, eeuwige 
God, die uw Zoon naar de wereld hebt 
gezonden om de macht van de Boze te 
breken en de geest van het kwaad in ons 
te doven, om ons te ontrukken aan de 
duisternis… wij vragen U, bevrijd dit 
kind uit de macht van de erfzonde…”

Vergelijk deze woorden met de exor-
cismegebeden van de oude rite, waar-
van hier enkele uittreksels, uitgespro-
ken door de priester of de diaken die het 
doopsel toedient:

“Ik bezweer u, onreine geest… ver-
trek en ga uit van deze dienaar Gods N.: 
want Hij die op het water wandelde en 
de zinkende Petrus redde door hem zijn 
rechterhand te reiken, beveelt u, ver-
vloekte en verdoemde.”

“Daarom, vervloekte duivel, erken 
uw vonnis en geef eer aan de levende en 
waarachtige God… en ga uit van deze 
dienaar Gods, want onze God en Heer 
Jezus Christus heeft zich verwaardigd 
hem te roepen tot zijn heilige genade en 
zegening, en tot het bad van het doop-
sel.”

(Het kind op het voorhoofd teke-
nend:) “En waag het niet dit teken van 
het heilig kruis ooit te schenden.”

Met de laatste woorden wordt de 
duivel zelf direct aangesproken met de 
krachtige woorden van het exorcisme, 
welke macht iedere diaken, priester of 

bisschop die doopt, bezit. De nieuwe 
rite is aanmerkelijk afgezwakt met een 
tamelijk uitgeholde aanroeping van de 
Almachtige om het kind te bevrijden van 
de macht van de boze. Zonder een echt 
exorcisme is hier de weg vrij gemaakt 
voor gemachtigde leken om te dopen 
volgens de volledige rite van 1969, om-
dat de macht van het exorcisme niet 
meer als zodanig gebruikt wordt. Onge-
twijfeld zal de “vervloekte duivel, zeer 
tevreden zijn met deze schijnbaar kleine 
verandering!

Tot besluit van het tweede deel van 
de moderne rite, kan de bedienaar of-
wel zijn hand op het hoofd van het kind 
leggen, terwijl hij zegt: “Moge de kracht 
van Christus, de Verlosser, u bescher-
men”, óf hij kan het zalven met cate-
chumenenolie met dezelfde woorden, 
maar onder bijvoeging van: “Als een te-
ken van deze bescherming zalven wij u 
met de olie van de verlossing in Christus 
onze Heer, die leeft en heerst in de eeu-
wen der eeuwen”. Beide zijn verplicht in 
de oude rite, maar gaan gepaard van be-
tekenisvollere woorden:

Onder het opleggen van de hand: 
“Almachtige, eeuwige God… zie gena-
dig neer op deze uw dienaar (-ares), 
N., die U genadig hebt geroepen tot de 
grondbeginselen van het geloof; verdrijf 
uit hem (haar) alle verblinding des har-
ten; verbreek alle banden waarin de dui-
vel hem (haar) had verstrikt: open hem 
(haar), Heer, de poort van uw goedheid; 
opdat hij (zij), getekend met het teken 
van uw wijsheid, voortaan bevrijd blijft 
van alle bederf der begeerlijkheid en U 
in uw Kerk met een blij hart zo dient, 
dat hij (zij) de zoete geur van uw gebo-
den verspreidt en voortgang maakt van 
dag tot dag.”

Bij de zalving: “Ik zalf u met de olie 
van het heil in Christus Jezus onze Heer, 
opdat u het eeuwig leven mag hebben”.

III Het doopsel

Wanneer het kind van buiten de 
kerk is ingebracht, legt de priester, in de 
oude rite, zijn paarse stola op hem en 
zegt: “N., treed binnen in de tempel van 
God, opdat u met Christus deel mag 
hebben aan het eeuwig leven” en wor-
den zowel de Geloofsbelijdenis van de 
Apostelen als het Onze Vader gebeden. 
In de nieuwe rite moet het binnentre-
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den in de kerk vergezeld gaan van een 
lied, terwijl de Geloofsbelijdenis en het 
Onze Vader naar latere ogenblikken in 
de ceremonie zijn overgebracht.

Een nogal opmerkelijke “aanroe-
ping van Gods Geest over het water” is 
in de nieuwe rite begrepen, met – niet 
verrassend – zes keuzen voor een poë-
tische hymne tot lofprijzing van het wa-
ter. Deze lofzang wordt uitgesproken 
om het doopwater te wijden, maar het 
is weer eerder een tamelijk alledaagse 
dan een positieve zegening. (De nieuwe 
boeken voor de ceremonies hebben een 
uitgesproken afkeer van het zegenen 
van voorwerpen, maar reserveren zege-
ningen alleen voor mensen.) Eveneens 
in tegenstelling tot het oude gebruik, 
wordt er noch heilig chrisma noch ca-
techumenenolie in het doopwater ge-
mengd – alweer een vernieuwing die het 
gebruik van leken als bedienaar van het 
doopsel vergemakkelijkt. Om duidelij-
ke redenen is deze rite helemaal niet in 
de oude ceremonies inbegrepen, waar 
het water werd gewijd in de paaswake 
met meer plechtigheid dan de nieuwe 
en tamelijk bizarre versie.

Na het voltooien van  de “wijding” 
van het water komen we bij de verzaking 
aan het kwaad en de belijdenis van het 
geloof. Deze worden weer niet gedaan 
door de peetouders namens het kind 
dat gedoopt gaat worden, maar door de 
ouders en de peetouders uit hun eigen 
naam. De aandacht is weer afgewend 
van het kind om gericht te worden op 
de andere leden van de gemeenschap:

“… Belijdt uw geloof in Jezus Chris-
tus, het geloof van de Kerk, waarin uw 
kind gedoopt zal worden.

“ Belooft u dat u zich altijd zult ver-
zetten tegen kwaad en onrecht, om in 
vrijheid te leven als kinderen van God? 
– Ja, dat beloof ik.

Belooft u zich te verzetten tegen de 
bekoring van kwaad en onrecht zodat 
het kwaad zich geen meester maakt van 
u? – Ja, dat beloof ik.

Belooft u uw kind naar best vermo-
gen op te voeden in de geest van het 
evangelie? – Ja, dat beloof ik.” 

De traditionele formule wordt 
slechts als tweede keuze gebruikt:

“ Verzaakt u aan de duivel? – Ik ver-
zaak.

En aan al zijn  werken? – Ik verzaak.
En aan al zijn verleiding? – Ik ver-

zaak.”

Wederom is de nieuwe formule min 
of meer zonder betekenis in dat opzicht, 
dat zij niet direct betrekking heeft op de-
gene die gedoopt moet worden. Hetzelf-
de kan ook gezegd worden van de Twaalf 
Artikelen van het Geloof die dadelijk vol-
gen. 

Bovendien kunnen de Twaalf Artike-
len vervangen worden door een minder 
veeleisende “geloofsbelijdenis”.

Als dit gedeelte van de ceremonie vol-
tooid is, spreekt de bedienaar de ouders 
toe: “Wilt u dus dat N. gedoopt wordt in 
het geloof van de Kerk, dat we zojuist be-
leden hebben?” Waarop de ouders ant-
woorden: “Ja, dat willen wij.” De klas-
sieke rite is veel directer: “Wilt u gedoopt 
worden?” – “Ik wil” (door de peetouders 
geantwoord, namens het kind).

Gelukkig is de vorm van het doopsel 
zelf niet veranderd: “N. ik doop u in de 

naam van de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest”.

IV De verklarende riten

Onmiddellijk na het doopsel 
wordt het kind op de kruin van zijn 
hoofd gezalfd met chrisma, met de 
woorden: “De almachtige God, Vader 
van onze Heer Jezus Christus, heeft u 
bevrijd van zonde en tot nieuw leven 
gewekt door water en Heilige Geest; 
Hij zalft u met het chrisma van het 
heil. Daardoor behoort u tot het volk 
van God en wordt u voor altijd lid-
maat van Christus, die gezalfd is tot 
priester, koning en profeet.”

Het is een aanmatigende bewering 
te zeggen dat het kind altijd een lid-
maat van Christus zal zijn, daar veel 
mensen die tot leven gewekt zijn door 
het doopwater, zich van Hem hebben 
afgesneden door ketterij. In ieder ge-
val is de oude rite niet aanmatigend:

“Moge de almachtige God, Vader 
van onze Heer Jezus Christus, die u 
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uit water en de Heilige Geest heeft doen 
herboren worden en die u vergiffenis 
van alle zonden heeft geschonken, u 
zalven met het chrisma van het heil, in 
dezelfde Christus Jezus onze Heer, tot 
eeuwig leven.”

De volgende ceremonie is die van 
het opleggen van het witte kleed. In de 
nieuwe rite:

“ N., u bent een nieuwe mens gewor-
den; met Christus bent u bekleed. Dit is 
vandaag uw feestkleed. Draag het, al de 
dagen van uw leven, als een teken van 
uw waardigheid, zonder vlek of rimpel 
tot in het eeuwig leven. Mogen uw ou-
ders, familieleden en vrienden u hierbij 
helpen door woord en voorbeeld.”

Men moet opmerken dat de oude 
verwijzing naar het oordeel van God 
(weer een onplezierige werkelijkheid) is 
weggevallen:

“Ontvang dit witte kleed en blijf het 
dragen zonder smet tot voor de rechter-
stoel van onze Heer Jezus Christus, op-
dat u het eeuwig leven mag verkrijgen.”

Vervolgens de overhandiging van de 
doopkaars. In de nieuwe rite wordt een-
voudig gezegd: “Ontvang het licht van 
Christus”. De oude rite weidt uit:

“Ontvang de brandende kaars, en 
bewaar uw doopsel onberispelijk; on-
derhoud Gods geboden, opdat, als de 
Heer ter bruiloft komt, u Hem met alle 
heiligen in het hemels hof tegemoet 
kunt gaan en mag leven in de eeuwen 
der eeuwen.”

De laatste van deze verklarende ri-
ten is die van het “Effeta” waarmee de 
bedienaar de oren en de mond van het 
kind aanraakt, met de woorden:

“Onze Heer Jezus Christus open-
de de oren van wie niet horen kon, Hij 
maakte de tong los van wie niet kon 
spreken. Moge Hij u geven, dat u het 
horen en spreken spoedig machtig bent: 
dan zult u luisteren naar zijn woord en 
uw geloof in Hem belijden tot lof en eer 
van God, de Vader.”

De ceremonie heeft in de oude rite 
plaats vóór het doopsel als een voorbe-
reidende rite en heeft een tikje exorcis-
me om zich heen: “Effeta, dat is, open 
u, tot zoete geur. En gij, duivel, vlucht; 
want het oordeel van God is nabij!”

Voorts raakt de bedienaar, in de 
klassieke rite, de oren en neusvleugels 
van het kind aan met zijn speeksel, zo-
als door onze Heer in het Evangelie ge-
daan werd.8

V. Slotrite

Terwijl in de oude rite, de pasge-
doopte wordt weggezonden met de 
eenvoudige woorden: “N., ga in vrede 
en moge God met u zijn”, bevat de rite 
van 1969 een veel langere wegzending, 
met inbegrip van een woord tot de ou-
ders en peetouders over het toekom-
stige ontvangen van het vormsel en de 
Heilige Eucharistie. Tenslotte wordt aan 
alle aanwezigen gevraagd, namens het 
kind het Onze Vader te bidden.

Er worden aan de bedienaar vier 
formules aangeboden. In de eerste drie 
ziet men zegeningen voor de moeder, 
daarna voor de vader en tenslotte voor 
de gelovigen, vóór de slotzegen en de 
aanbeveling: “Gaat in vrede met uw 
kind naar huis, omringt het met uw 
liefde en weest gelukkig met elkaar”. De 
laatste optie is de kortste:

“Broeders en zusters, wij bevelen 
u allen aan in de genade en de barm-
hartigheid van God, de almachtige Va-
der, van zijn eengeboren Zoon en van 
de Heilige Geest. Hij behoede u op al 
uw wegen, begeleide u met zijn licht en 
brenge ons allen tot de vervulling van 
zijn beloften.”

Tenslotte kan er een toewijding van 
het kind aan O.L. Vrouw toegevoegd 
worden.

Conclusie

De nieuwe dooprite is een afdwa-
ling door het feit dat hij breekt met de 
liturgische traditie. Het is iets nieuws, 
een schepping ‘ex nihilo’ en het pro-
duct van de slechte smaak van priesters 
die denken, dat zij de gebeden en ce-
remonies die de westerse Kerk in twee 
millennia heeft ontwikkeld, kunnen 
verbeteren. Zelfs al zouden de nieuwe 
gebeden knap en voorbeeldig zijn wat 
betreft de uiteenzetting van de leer van 
de betreffende sacramenten, dan zou 
deze breuk met de traditie al voldoen-
de zijn om de nieuwe riten verdacht te 
maken. De katholieke Kerk heeft altijd 

haar liturgische tradities zorgvuldig be-
waakt, maar de liturgische revisionisten 
gaven toe aan het moderne adagium dat 
nieuw gelijk staat aan goed, en dat oud 
overtollig is.

Niet alleen is dit mengelmoes van 
flauwe gebeden een afwijking van de 
traditie van de katholieke liturgie, maar 
het is ook doctrinaire misleiding, want 
de verandering van de nadruk op het 
doopsel als een verplaatsing van de do-
peling van het domein van, duivel, zon-
de en duisternis naar de genade van 
Christus, tot een ceremonie om het 
kind te verwelkomen in de kerkelijke 
gemeenschap, ontkracht zijn belang in 
de economie van het heil.

De pastorale waarde van de nieu-
we rite die er doorheen zou stralen, is 
in feite antipastoraal omdat hij een 
minder duidelijk idee geeft van wat het 
doopsel werkelijk tot stand wil brengen. 
Bovendien wordt er meer verwarring ge-
sticht door er al de verschillende opties 
en formules en ruimte voor individue-
le creativiteit aan toe te voegen. Een rite 
kan toch slechts beschouwd worden als 
pastorale waarde hebbend voor zover 
het geloof er duidelijk in tot uitdruk-
king komt.

Ondanks de waarschijnlijk goede 
bedoelingen van de hervormers, is de 
nieuwe rite een smakeloze, doctrinair 
misleidende en antipastorale ramp die 
de Kerk een dienst zal bewijzen als hij 
verdwijnt in de annalen van de geschie-
denis, daarbij zijn plaats overlatend 
aan de beproefde en juiste traditione-
le dooprite, zoals die vele eeuwen lang 
toegediend is.

1. Ordo Baptismi parvulorum, Typis Poly-

glottis Vaticanis, 1969.

2. Sacrosanctum Concilium, 67-68.

3. Codex Iuris Canonici, auctoritate Ioan-

nis Pauli PP. II promulgatus, Libreria Edi-

trice Vaticana, 1983, canon 849.

4. Codex Iuris Canonici, Pii X Ponitificis 

Maximi iussu digestus, Benedictus Papae 

XV auctoritate promulgatus, 1917, can. 

737.

5. CIC 861

6. CIC (1917) 741-742

7. “N.” staat in het rituale voor Nomen, 

dat is, de naam van de aangesproken per-

soon.

8. Mk. 7, 33-35
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De nieuwe rite van het doopsel

Meesterwerk van abstracte 
kunst

Abbé Frédéric Abbet

Het Tweede Vaticaans Concilie was een algeheel up-to-date-brengen van de Kerk. Dit up-to-date-bren-

gen heeft de sacramenten niet ontzien en in het bijzonder het eerste en noodzakelijkste van allemaal.

Kleine inleiding:
1. Als de toon van dit artikel nu en 

dan lichtelijk ironisch is, dan is dat om-
dat het doopsel te edel en te belangrijk 
is, om het te kunnen verdraaien zoals 
men het in 1969 heeft gedaan.

2. Dit is een analyse van de voor-
schriften van het rituale, en niet van de 
toepassing ervan in de verschillende pa-
rochies.

“Omdat echter in de loop van de 
tijden sommige elementen in de riten 
van de sacramenten en sacramentali-
en zijn binnengeslopen, waardoor hun 
aard en doel in onze tijd minder dui-
delijk uitkomen, en daarom sommige 
punten van de riten noodzakelijk moe-
ten worden aangepast aan de behoef-
ten van onze tijd, besluit het Concilie, 
met betrekking tot de herziening ervan 
het volgende.” (Tweede Vaticaans Con-
cilie, Constitutie over de liturgie, hfdst. 
III, nr. 62)

 “De ritus van de kinderdoop moet 
worden herzien en aangepast aan de 
werkelijke situatie van de kinderen; ook 
de rol en de taak van de ouders en de 
peetouders moeten in de ritus zelf beter 
uitkomen.” (idem, nr. 67)

Het heilig Concilie gelastte dus een 
hervorming van de rite van het doopsel, 
om er duidelijker de aard en het doel 
van te zien. Maar niets heeft zozeer de 
aard en het doel van het doopsel ver-
duisterd als de gewenste hervorming.

Het doopsel wordt de poort tot de 
andere sacramenten genoemd; het geeft 
ons er immers toegang toe. Het is even-
eens poort van de hemel, zonder het 
doopsel kan men niet zalig worden, zo-
als onze Heer het zelf zegt in het evan-
gelie van St. Markus (Mark. XVI, 16). De 
belangerijkheid ervan is zeer groot, dat 
wist u.

Pater Bugnini wist het ook. Gebom-
bardeerd tot hersteller van de “mid-
deleeuwse” leer van de Kerk, vertrouw-
de men hem de taak toe, aan dit veel 
te sombere scholastieke gebouw schit-
terender kleuren te geven. De handi-
ge secretaris van de Congregatie van de 
Sacramenten zette zich dus aan het her-
vormen van de oude rite. In 1969, pro-
fiterend van ondergrondse werken die 
bestemd waren om het eeuwenoude ge-
bouw van de Mis op te blazen, begon 
hij – met een mes – de poort van de sa-
cramenten over te schilderen: een goede 
laag antitraditionele vernis, en hup! Hij 
gaf deze poort een kleurrijke moderno-
protestantse tint.

Ik weet niet of u van moderne kunst 
houdt, maar we moeten een beetje de 
nieuwe kleurschakering van dit ritueel 
onderzoeken.

Het doopsel, maatschappelijke  
   handeling

“Men moet zoveel mogelijk ge-
meenschappelijke vieringen organise-
ren, waarin men, op dezelfde dag, de 

pasgeboren kinderen doopt.1”; “Het 
volk van God, dat wil zeggen de Kerk 
vertegenwoordigd door de plaatselijke 
gemeenschap, heeft een grote rol te spe-
len zowel bij het doopsel van de klei-
ne kinderen als bij dat van de volwas-
senen.2”

Door de citaten van de nieuwe rite 
heen, voelt men aan dat het doopsel 
een viering van de gemeenschap wordt, 
waarbij het voornamelijk gaat om het 
getuigen van zijn geloof. Dat is niet he-
lemaal fout, maar het is niet het voor-
naamste. Ik citeer monseigneur Lefebvre: 
“De progressieve priesters geloven dik-
wijls niet  dat het doopsel het goddelijk 
leven geeft; het doopsel is eenvoudig-
weg een inwijding die ons verbindt aan 
een familie, een gemeenschap, dat is al-
les. Zij zien de genade niet die door het 
doopsel gegeven wordt, de genade die 
geneest en de genade die verheft. Het 
is een volledige goddelijke realiteit die 
plaats heeft in de ziel van het kind, een 
complete verandering.3”

Het doopsel is een gemeenschap-
pelijke handeling geworden, de viering 
van het binnentreden van een nieuw lid 
in de kerkelijke gemeenschap, en de ge-
legenheid voor deze gemeenschap om 
haar geloof in Christus te belijden. “N., 
de christelijke gemeenschap ontvangt 
je met vreugde. In haar naam teken ik 
je met het kruis.4” Deze christelijke ge-
meenschap is dat de Kerk? Als het de 
Kerk is, waarom dan parafraseren?
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In de inleiding op het ritueel legt 
men ons uit dat het doopsel in de eer-
ste plaats is “het sacrament van het ge-
loof, dat de mensen in de Kerk inlijft 
door ze te integreren in het gebouw om 
een woning voor God te worden in de 
Geest. Het is de sacramentele band van 
eenheid die bestaat tussen allen die er-
door zijn getekend”. Uit dit koeterwaals 
blijkt, zoniet een gemeenschapszin, ten-
minste een sterk gemeenschapsgevoel. 

Kinderen van God?... genade?... erf-
zonde? Dat zijn woorden die de moder-
ne mens niet meer begrijpt. Wat de mo-
derne mens begrijpt, is “integreren in 
het gebouw om een woning voor God 
te worden in de Geest.”…

De stof van het sacrament
Het oude rituale schreef doopwater 

voor, bij het doopsel. Vandaag de dag 
wordt het doopwater aangeraden tij-
dens de paastijd, anders wordt er voor-
geschreven gewoon wijwater  te gebrui-
ken, en zelfs dit water te wijden tijdens 
de ceremonie van het doopsel zelf5. Maar 
het doopwater herinnert ons, door alle 
prachtige ceremonies van zijn wijding 
op paaszaterdag, aan heel de les van de 
H. Paulus: “Wij zijn in het graf gelegd 
met Christus door het doopsel dat ons 
onderdompelt in zijn dood en, evenals 
Christus is verrezen uit de doden, moe-
ten ook wij leven van een nieuw leven; 
wij weten het, de oude mens die wij wa-
ren is gekruisigd met Christus opdat wij 
voortaan geen slaven meer zijn van de 
zonde. 

Laten wij ons ook bewust zijn, dat 
wij dood zijn voor de zonde en levend 
voor God in Christus Jezus onze Heer.” 
(Rom. 6,4; Kol. 2, 12)

Om ons aan deze diepzinnige les te 
herinneren werd de hernieuwing van de 
doopbeloften gedaan tijdens de paas-
nacht.

De grote afwezigen, 
  de peetouders
De peter en de meter zijn niet geheel 

afwezig bij de nieuwe rite, maar hun 
functie is verdrongen door de ouders. 
De celebrant richt zich exclusief tot de 
ouders, behalve om te vragen aan de pe-
ter en aan de meter of zij bereid zijn om 
de ouders in hun verantwoordelijkheid 
te helpen. Alle gebaren worden uitge-
voerd door de ouders.

Nog neteliger, het zijn niet meer de 
peters en de meters die het kind vasthou-
den op het ogenblik van de doopformu-
le, maar de ouders: “Het komt norma-
liter aan de moeder (of de vader) toe, 
het kind te ontvangen wanneer het uit 
het water komt, of het boven het doop-
vont te houden, als het doopsel niet 
plaats heeft door onderdompeling.6” 
Maar, om peetouder te zijn, zei ons het 
oude kerkelijk wetboek, is het nodig dat 
iemand “de gedoopte fysiek vasthoudt 
of aanraakt tijdens de handeling van 
het doopsel ofwel dat hij hem/haar uit 
het doopvont tilt of het ontvangt uit de 
handen van degene die doopt.7”  Anders 
gezegd, volgens het wetboek van 1917, 
zouden er, door de nieuwe rite te vol-
gen, geen andere peetouders zijn dan de 
ouders. Volgens dit Wetboek zouden zij 
die peetouders genoemd worden, het 
in werkelijkheid niet zijn en bij gevolg 
zouden zij geen geestelijk verwantschap 
met het kind aangaan. Het nieuwe wet-
boek van 1983 maakt geen melding 
meer van de noodzaak om het kind aan 
te raken, om geldig peetouder te zijn.

Merk in het voorbijgaan de formu-
le op “als het doopsel niet plaats heeft 
door onderdompeling”. Artikel 22 van 
het nieuwe rituale stelt dus de onder-
dompeling en niet het uitgieten8 als 
normale rite voor. Het doopsel door on-
derdompeling is gewoonte in bepaalde 
westerse kerken en protestantse gemeen-
schappen. Onder voorwendsel van terug 
te keren tot de bronnen van het chris-
tendom, toen men doopte in de rivie-
ren en de vijvers, was het herontdekken 
van het doopsel door onderdompeling 
vooral de gedroomde gelegenheid om 
een misstap te doen in de richting van 
de “afgescheiden broeders”.

De vragen, gesteld door 
        de priester
Alle vragen die vroeger tot het kind 

gericht werden en waarop de peetouders 
namens het kind antwoordden, worden 
nu tot de ouders gericht, die in hun ei-
gen naam antwoorden. Dit is perfide9, 
want men veronderstelt dat het kind 
niet kan antwoorden (het heeft niet de 
leeftijd van verstand), en dat niemand 
het in zijn plaats kan doen… Vandaar 
de afwezigheid van de peetouders. Maar 
als niemand in de plaats van het kind 
kan beslissen, waarom dan niet wach-
ten tot het volwassen is?

Wat betreft de vragen en de ant-
woorden, zij hebben soms enkele lich-
te, maar betekenisvolle, veranderingen 
ondergaan. Ziehier bijvoorbeeld de in-
leidende dialoog:

De priester vraagt aan de ouders: 
- Welke naam hebt u gekozen voor 

uw kind?
De ouders: N.
- Wat vraagt u voor N. van de Kerk? 

(vroeger ging het om “de Kerk van 
God”…)

De ouders: het doopsel.

Het is niet slecht om het doopsel te 
vragen, maar vroeger vroeg men het ge-
loof. Men ging tot de grond van de za-
ken, tot het essentiële. Het doopsel is 
slechts een middel om het geloof en de 
genade te ontvangen. De priester vroeg 
eveneens: “Wat verschaft u het geloof? 

– Het eeuwig leven!” De inzet was 
duidelijk: het doopsel verschaft het eeu-
wig leven. Waarom moet men zulke be-
langrijke woorden weglaten?

De exorcismen
Wat was het lot van de exorcis-

men? Ze zijn natuurlijk afgeschaft. U 

Het uitspreken van een exorcisme
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begrijpt… de hel… Satan… het voor-
geborchte… dat was vroeger goed voor 
eenvoudige mensen, die het kolenbran-
dersgeloof hadden, maar tegenwoor-
dig… de moderne mens kan die ideeën 
niet meer aannemen…

Men heeft de exorcismen afgeschaft. 
Men richt zich niet meer rechtstreeks tot 
Satan op de bevelende manier, zoals in 
de traditionele rite: “Ga uit van dit kind, 
onreine geest10!” De manier van hande-
len volgde eenvoudig het voorbeeld van 
onze Heer in de woestijn: “Ga weg, Sa-
tan!11”. In de nieuwe rite, noemt men wel 
tweemaal de duivel, maar eerder als een 
verpersoonlijking van het kwaad dan als 
een echt wezen (Satan wordt er gedefi-
nieerd als “de geest van het kwaad”12).

Het exorcisme is de aanroeping, ge-
daan uit de naam van God, om de dui-
vel uit een persoon, uit een dier, van 
een plaats of uit een ding te jagen. In de 
nieuwe rite blijft er gebed over, dat ten 
onrechte “exorcismegebed” wordt ge-
noemd, en dat aan God vraagt het kind 
te beschermen want “het zal zoals ieder 
van ons verleid worden door de leugens 
van deze wereld, en zal aan Satan weer-
stand moeten bieden”. Hoe zit het met 
de werkelijke greep van Satan op de ziel 
van het ongedoopte kind? Men durft er 
niet duidelijk meer over te spreken.

De recente “afschaffing” van het 
voorgeborchte door die befaamde ver-
gadering van theologen is langzamer-
hand tot stand gekomen… In de nieuwe 
rite van het doopsel waren de zaadjes al 
goed geplant.

De zalvingen
De zalvingen met de olie van de ca-

techumenen en met het heilig chrisma 
zijn facultatief geworden. Als de cele-
brant toch de zalving met het heilig 
chrisma wil doen, verduidelijkt het ritu-
ale: “Het zal verkieslijk zijn de zalving 
niet af te wissen, opdat de rite zijn bete-
kenis behoudt.13” Het heilig chrisma is 
een van de meest heilige materialen van 
de liturgie. Vroeger schreef het rituale 
voor, de plaats van de zalving af te wis-
sen met watten, die men vervolgens ver-
brandde, uit eerbied voor deze olie die 
op Witte Donderdag door de bisschop 
gewijd wordt.

Onder voorwendsel van symbolis-
me, stelt men tegenwoordig de liturgi-
sche materialen bloot aan profanatie, 

en er vloeit een ernstige oneerbiedig-
heid tegenover de meest heilige zaken 
uit voort. 

Conclusie
Omdat het doopsel op de eerste 

plaats een handeling van toetreden tot 
de christelijke gemeenschap is, en om-
dat de peetouders niet meer kunnen 
antwoorden voor het kind, was het lo-
gisch geweest het doopsel van de kinde-
ren enkel en alleen af te schaffen, en te 
wachten tot zij volwassen zijn. Dat zou 
te schokkend geweest zijn… Pater Bug-
nini moest de poort van de sacramen-
ten herstellen en niet haar afbreken. 
Dus schilderde hij haar over met vage 
patronen in vale kleuren, en voor een zo 
abstract meesterwerk maken de mensen 
voortaan een grote omweg, ofwel slui-
ten ze de ogen.

Men laat zijn kind vandaag niet meer 
dopen. Men wacht tot het groot is, tot 
het kiest… en verder… En verder, zelfs 
vóór het doopsel te ontvangen, verwerpt 
het kind het geloof dat zijn ouders zich 
zelfs niet verwaardigd hebben in zijn 
babyhart te zaaien. Het heeft de genade 
niet ontvangen, hoe zal het weerstaan 
aan de verleidingen van de wereld? Hoe 
zal het de hartstochten bestrijden die 
ontwaken? Het geloof van zijn ouders, 
als een vlam die al zwak was maar die 
nog gloeide, is geheel uitgedoofd in zijn 
ziel van adolescent.

De nieuwe rite doet het belang van 
het doopsel van de kinderen afnemen. 
Door alle afschaffingen – met name van 
de exorcismen, - berooft het de gelovi-
gen van sacramentaliën die werkzaam 
zijn tegen de duivel. Het verminkt het 
sacrament door alle expliciete verwijzin-
gen naar de erfzonde en naar de heilig-
makende genade weg te laten. Als men 

bedenkt dat het doel van de hervorming 
was “de aard en het doel van de sacra-
menten duidelijker te zien…”

De gelovigen die het doopsel in de 
nieuwe rite hebben ontvangen, kunnen 
natuurlijk aan een traditionele priester 
de doopselaanvullingen vragen, dat wil 
zeggen om alles wat het nieuwe ritua-
le hun ten onrechte onthouden heeft, te 
ontvangen.
1. Rituale van 1969, artikel 27.

2. Rituale van 1969, artikel 39.

3. Mgr. Lefebvre, ‘Conférence spirituelle’, Écô-

ne, 1987.

4. Ritueel van het doopsel van kleine kinderen, 

éd. Mame, 1984, nr. 116, blz. 60.

5. Ritueel van het doopsel van kleine kinderen, 

éd. Mame, 1984, nr. 21, blz. 14.

6. Rubrieken die de doopformule begeleiden, 

ritueel van het doopsel van kleine kinderen, 

éd. Mame, 1984, blz. 77.

7. Codex iuris canonici 1917, Liber III, can. 765, 

§ 5.

8. Door onderdompeling:  door de persoon het 

water in te laten gaan. Door begieting: door 

het water over het voorhoofd te gieten.

9. Perfide wil etymologisch zeggen “zonder ge-

loof”.     

10. “Ga heen van dit kind, onreine geest, en 

maak plaats voor de Heilige Geest”: in deze 

eenvoudige frase wordt heel de betekenis van 

het doopsel samengevat: de negatieve kant, de 

onderdrukking van de zonde, de gehechtheid 

aan de duivel, en de positieve kant, de instor-

ting van de Heilige Geest. Het was zo duide-

lijk…

11. Matt. IV, 10.

12. Ritueel van het doopsel van kleine kinde-

ren, éd. Mame, 1984,, nr. 125, blz. 66.

13. Ritueel van het doopsel van kleine kinde-

ren, éd. Mame, 1984, nr. 140, blz. 78.

                                                                            

       

Het kind wordt gedoopt
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Summorum Pontificum

De zorg van de Pausen is tot op 
heden altijd geweest dat de Kerk van 
Christus aan de Goddelijke Majesteit 
een waardige cultus opdraagt “tot lof en 
glorie van Zijn naam” en “tot welzijn 
van Zijn gehele heilige Kerk.”

Sinds onheugelijke tijden als ook in 
de toekomst dient het principe bewaard 
te worden “volgens hetwelke elke par-
ticuliere Kerk met de universele Kerk 
moet overeenstemmen niet enkel wat 
betreft de geloofsleer en de sacramen-
tele tekenen, maar ook wat betreft de 
universeel van de apostelen en van de 
ononderbroken overlevering ontvan-
gen gebruiken, die bewaard dienen te 
worden niet enkel om fouten te vermij-
den, maar ook om de integriteit van het 
geloof verder te geven want de wet van 
het bidden (Lex orandi) van de Kerk be-
antwoordt aan haar wet van het gelo-
ven (Lex credendi).”  (Institutio genera-
lis Missalis Romani, Editio tertia, 2002, 
397)

Onder de Pausen die zulke geboden 
zorg bewezen hebben munt uit de naam 
van de heilige Gregorius de Grote die er-
voor gezorgd heeft dat zowel het katho-
lieke geloof als ook de schatten van de 
cultus en de cultuur die de Romeinen 
uit de voorafgaandelijke eeuwen verza-
meld hadden, overgeleverd werden aan 
de nieuwe Europese volkeren. Hij beval 
de vorm van de Heilige Liturgie - zowel 
van het Misoffer als van Goddelijke Of-
ficie -  , zoals deze in de Stad (Rome) 
gevierd werden, vast te stellen en te be-
waren. Hij ondersteunde op zeer grote 
wijze de monniken als ook de monia-
len die streden onder de regel van Sint-
Benedictus, en die overal door de ver-
kondiging van het Evangelie door hun 
leven tevens deze zeer heilzame zin van 
de Regel illustreerden “dat niets boven 

Motu Proprio: 
Summorum Pontificum

Over het gebruik van de Romeinse Liturgie uit de tijd van vóór de hervormingen van 1970

de dienst aan God te verkiezen is.”  (Be-
nedictus van Nurcia, Regulae monasti-
corum. cap. 43) Op deze wijze heeft de 
Heilige Liturgie volgens de gebruiken 
van de Romeinen niet enkel het geloof 
en de vroomheid maar ook de cultuur 
van vele volkeren bevrucht. Het staat 
onwankelbaar vast dat de Latijnse Litur-
gie van de Kerk, met haar verschillende 
vormen in alle eeuwen van de christelij-
ke tijd, zeer vele heiligen in het geeste-
lijke leven gestimuleerd heeft en zovele 
volkeren in de deugd van de godsdienst 
versterkt en hun vroomheid bevrucht 
heeft.

Verscheidene andere Pausen heb-
ben in de loop der eeuwen er bijzon-
dere zorg aan besteed opdat de Heilige 
Liturgie deze taak nog werkzamer zou 
vervullen, onder wie de Heilige Pius V 
uitmunt. Op aansporen van het Conci-
lie van Trente heeft hij met grote pasto-
rale ijver de gehele cultus van de Kerk 
vernieuwd, de uitgave verzorgt van de 
verbeterde liturgische boeken “naar de 
norm van de Vaders hervormd” en deze 
tot gebruik van de Latijnse Kerk gege-
ven.

Onder de liturgische boeken van de 
Romeinse Ritus steekt het Missale Ro-
manum boven alle anderen uit. Het is 
in de stad Rome ontstaan en heeft in 
de volgende eeuwen geleidelijk vormen 
aangenomen die grote gelijkenis verto-
nen met degene die in meer recente tij-
den geldt.

“Ditzelfde doel hebben de Pausen 
in de volgende tijden nagestreefd toen 
zij het nieuwe aan het oude aanpasten 
en de riten en liturgische boeken vast-
legden en vervolgens aan het begin van 
onze eeuw een meer uitvoerige vernieu-
wing aangevat hebben.”  (Ioannes Pau-

lus Pp. II, Litt. ap. Vicesimus quintus 
annus (4 Decembris 1988), 3: AAS 81 
(1989), 899.) Zo handelden onze Voor-
gangers Clemens VIII, Urbanus VIII, de 
heilige Pius X  (ibid), Benedictus XV, 
Pius XII en de zalige Johannes XXIII.

In recentere tijden echter drukte het 
Tweede Vaticaans Concilie de wens uit 
dat, met de geboden inachtneming en 
eerbied tegenover de goddelijke cultus, 
deze opnieuw zou hervormd worden 
en zou aangepast worden aan de no-
den van onze tijd. Door dit verlangen 
bewogen keurde Onze voorganger Paus 
Paulus VI de hervormde en gedeeltelijk 
vernieuwde liturgische boeken goed; 
overal ter wereld, vertaald in vele volks-
talen, zijn zij door de bisschoppen als 
ook de priesters en gelovigen gewillig 
ontvangen. Johannes Paulus II herken-
de de derde editie van de editio typica 
van het Romeinse missaal. Op deze wij-
ze hebben de Romeinse Pausen ervoor 
gezorgd dat “dit als het ware liturgische 
gebouw… wederom schitterend zou 
verschijnen met waardigheid en harmo-
nie.”  (S. Pius Pp. X, Litt. Ap. Motu pro-
prio datae Abhinc duos annos (23 Oc-
tobris 1913): AAS 5 (1913), 449-450; 
cfr Ioannes Paulus II, Litt. ap. Vicesimus 
quintus annus (4 Decembris 1988), 3: 
AAS 81 (1989), 899.)

In sommige regio’s echter waren en 
blijven niet weinige gelovigen met grote 
liefde en gevoel verbonden met de vroe-
gere liturgische vormen die hun cultuur 
en hun geest zo grondig doordrongen 
hebben zodat Paus Johannes Paulus 
II, bewogen door de pastorale zorg van 
deze gelovigen, in het jaar 1984 met de 
bijzondere indult «Quattuor abhinc an-
nos», ontworpen door door de Congre-
gatie voor de Goddelijke Eredienst, de 
mogelijkheid gaf om het Romeins mis-
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saal, uitgegeven door Johannes XXIII, te 
gebruiken; wederom in het jaar 1988 
spoorde Johannes Paulus II, met motu 
proprio gegeven apostolische brief «Ec-
clesia Dei Adflicta», de bisschoppen aan 
om deze mogelijkheid rijkelijk en over-
vloedig tot welzijn van alle gelovigen 
die erom vroegen, aan te wenden.

Nadat Onze voorganger Johannes 
Paulus II reeds de dringende beden van 
deze gelovigen nauwkeurig afgewogen 
had en ook Wij geluisterd hebben naar 
de Vaders Kardinalen in het consistorie 
dat op 23 maart van het jaar 2006 heeft 
plaatsgehad, na alles rijp overwogen te 
hebben en de Heilige Geest aanroepen 
te hebben en vertrouwend op de hulp 
van God, beslissen Wij met de huidige 
apostolische brief het volgende:

 

1. Het Missale Romanum, gepro-
mulgeerd door Paulus VI, is de gewone 
uitdrukking (ordinaria expressio) van 
de Lex orandi van de Katholieke Kerk 
van de Latijnse ritus. Echter het Missa-
le Romanum, door de heilige Pius V ge-
promulgeerd en door de zalige Johan-
nes XXIII opnieuw uitgegeven, dient 
beschouwd te worden als de buitenge-
wone vorm (extraordinario expressio) 
van dezelfde Lex orandi van de Kerk 
en dient wegens het eerbiedwaardige 
en oude gebruik ervan de gepaste eer 
te genieten. Deze twee uitdrukkingen 
van de Lex orandi van de Kerk zullen in 
geen geval leiden tot een verdeeldheid 
in de Lex credendi van de Kerk; ze zijn 
immers twee gebruiken van de éne Ro-
meinse ritus.

Het is dus toegestaan om het Mis-
offer volgens de door de zalige Johan-
nes XXIII gepromulgeerde en nooit af-
geschafte Editio typica van het Romeins 
missaal van het jaar 1962 te vieren als 
buitengewone vorm van de liturgie van 
de Kerk . De voorwaarden van de voor-
afgaandelijke documenten “Quattuor 
abhinc annos” en “Ecclesia Dei Adflic-
ta”, opgesteld voor het gebruik van dit 
missaal, worden als volgt gewijzigd:

 
2. In Missen die zonder volk gece-

lebreerd worden, kan elke katholieke 
priester van de Latijnse ritus, seculier of 
regulier, of het Romeins missaal uitgege-
ven door de zalige paus Johannes XXIII 
in het jaar 1962 of het Romeins mis-
saal, gepromulgeerd door paus Paulus 
VI in het jaar 1970 gebruiken en dit elke 
dag behalve tijdens het Heilig Triduum. 
Voor zulk een viering, volgens het éne 
of het andere missaal, heeft de priester 
geen toestemming nodig van de Heilige 
Stoel noch van zijn Ordinarius.

 
3. Indien gemeenschappen van in-

stituten van het gewijde leven en gezel-
schappen van apostolisch leven - hetzij 
van pauselijk of diocesaan recht - het 
wensen om bij de conventsvieringen 
oftewel ‘gemeenschapsvieringen’ in het 
eigen oratorium de Heilige Mis volgens 
de editie van het Romeins missaal, ge-
promulgeerd in 1962, te vieren, dan is 
dit toegestaan. Indien een individuele 
gemeenschap of een geheel instituut of 
gezelschap deze vieringen dikwijls, ge-

woonlijk of permanent wil doen, dan 
is de zaak van de hogere oversten om 
naar de norm van het recht en volgens 
de wetten en particuliere statuten te be-
slissen.

 
4. Tot de vieringen van de Heilige 

Mis zoals vermeld in art. 2 kunnen, ser-
vatis de iure servandis, ook christenge-
lovigen die uit eigen beweging daarom 
vragen, toegelaten worden.

 
5. § 1. In de parochies waar op sta-

biele wijze een groep van gelovigen be-
staat die de vroegere liturgische traditie 
aanhangen, dient de pastoor hun ver-
zoek om de Heilige Mis te vieren vol-
gens de ritus van het Romeins missaal, 
uitgegeven in 1962, gaarne te ontvan-
gen. Hij dient er op toe te zien dat het 
welzijn van deze gelovigen harmonisch 
overeenkomst met de gewone pastora-
le zorg van de parochie en, onder de 
leiding van de bisschop volgens canon 
392, onenigheid te vermijden en de een-
heid van de gehele Kerk te bevorderen.

§ 2. De viering volgens het missaal 
van de zalige Johannes XXIII kan plaats-
vinden op weekdagen; op zondagen en 
feestdagen kan echter slechts één zulke 
viering gehouden worden. 
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§ 3. Voor de gelovigen en de pries-
ters die dit verlangen dient de pastoor 
tevens vieringen toe te staan in deze 
buitengewone vorm voor bijzondere 
omstandigheden zoals huwelijken, be-
grafenissen en gelegenheidsvieringen 
zoals bv. bedevaarten.

§ 4. Priesters die het missaal van de 
zalige Johannes XXIII gebruiken, moe-
ten bekwaam zijn en niet door het recht 
gehinderd.

§ 5 In kerken die geen parochieker-
ken of conventskerken zijn is het zaak 
van de rector van de kerk om toelating 
omtrent het bovenvermelde te verle-
nen.

 
6. In missen volgens het missaal 

van de zalige Johannes XXIII die gece-
lebreerd worden met volk kunnen de 
lezingen tevens in de volkstaal verkon-
digd worden, gebruik makende van edi-
ties die door de Heilige Stoel erkend 
zijn geworden. 

 
7. Indien een groep gelovigen, zoals 

vermeld onder art. 5 § 1., niet het ge-
vraagde van de pastoor bekomen heb-
ben, dienen zij hiervan de diocesane bis-
schop in te lichten. De bisschop wordt 
nadrukkelijk verzocht om aan hun wen-
sen te voldoen. Indien hij in zulke vie-
ring niet kan voorzien, dient de zaak 
doorverwezen te worden naar de Pause-
lijke Commissie ‘Ecclesia Dei’.

 
8. Een bisschop die wil voorzien in 

deze verzoeken van de christengelovi-
gen maar omwille van verschillende re-
denen verhinderd wordt, kan de zaak 
toevertrouwen aan de Pauselijke Com-
missie ‘Ecclesia Dei’ die hem raad en 
hulp zal geven.

 
9. § 1. De pastoor, na alles goed over-

wogen te hebben, kan de toestemming 
geven om de oude ritualen te gebruiken 
voor het toedienen van de sacramenten 
van doopsel, huwelijk, biecht en zieken-
zalving indien dit voor het welzijn van 
de zielen aanbevelenswaardig is. 

§ 2. Aan ordinarii wordt de facul-
teit gegeven om het sacrament van het 
vormsel te vieren volgens het oude Ro-
meinse Pontificale indien dit voor het 

welzijn van de zielen aanbevelenswaar-
dig is.

§ 3. Clerici in sacris constitutis heb-
ben het recht om het Romeins brevier te 
gebruiken, gepromulgeerd door de za-
lige Johannes XXIII in 1962. 

 
10. Het is het recht van de ordina-

rius van een bepaalde plaats om, indien 
hij dit opportuun acht, een persoonlijke 
parochie op te richten volgens can. 518 
voor vieringen volgens de oude vorm 
van de Romeinse ritus en een rector of 
kapelaan te benoemen servatis de iure 
servandis.

 
11. De Pauselijke Commissie ‘Eccle-

sia Dei’, opgericht door Johannes Pau-
lus II in 1988, vervolgt het uitoefenen 
van haar taak. Deze Commissie zal de 
vorm, taken en normen hebben die de 
Paus het wenst toe te bedelen. 

 

12. Deze Commissie, naast de facul-
teiten die zij reeds geniet, zal de auto-
riteit van de Heilige Stoel uitoefenen, 
wakende over de observantie en de toe-
passing van deze disposities.

 
 Afsluiting 
13. Wij bevelen dat al wat door Ons 

in deze motu proprio gegeven Aposto-
lische Brieven beslist is, rechtskracht 
heeft en gelding heeft en vanaf 14 sep-
tember van dit jaar, op het Feest van de 
Verheffing van het Heilig Kruis, in acht 
genomen wordt. 

Gegeven te Rome, bij St. Pieter, op 
de zevende dag van de maand juli 2007, 
in het derde jaar van Ons Pontificaat. 

Benedictus PP. XVI 

Persbericht van de Algemene Overste 
van de Priesterbroederschap 

St. Pius X
Door het Motu Proprio  Summorum Pontificum heeft paus Benedictus XVI 

de tridentijnse Mis in haar rechten hersteld, waarbij hij in alle duidelijkheid ver-
klaart, dat het door de H. Pius V gepromulgeerde Romeins Missaal nooit afge-
schaft is. De Priesterbroederschap St. Pius X verheugt zich te zien, dat de Kerk zo 
haar liturgische Traditie terugvindt, terwijl zij aan de priesters en aan de gelovi-
gen die er tot nu toe van uitgesloten waren, de mogelijkheid geeft vrije toegang te 
hebben tot de schat van de traditionele Mis tot verheerlijking van God, het wel-
zijn van de Kerk en het heil van de zielen. Voor deze grote geestelijke weldaad 
brengt de Priesterbroederschap St. Pius X aan de Opperherder haar innige dank-
baarheid tot uitdrukking.

De brief die het Motu Proprio begeleidt verheelt intussen niet de moeilijk-
heden die er nog bestaan. De Priesterbroederschap St. Pius X uit de wens dat het 
gunstige klimaat, geschapen door de nieuwe beschikkingen van de Heilige Stoel, 
- na het intrekken van het decreet van de excommunicatie, dat nog altijd tegen 
haar bisschoppen uitgevaardigd is – in staat stelt, kalmer de omstreden punten 
in de leer van de Kerk aan te snijden.

Lex orandi. lex credendi. de wet van de liturgie is de wet van het geloof. In de 
trouw aan de geest van onze stichter mgr. Marcel Lefebvre, is de gehechtheid van 
de Priesterbroederschap St. Pius X aan de traditionele liturgie onverbrekelijk ver-
bonden met het geloof dat “altijd, overal en door allen” beleden is.

Menzingen. 7 juli 2007
+Bernard Fellay

IB227.indd   16 25-07-2007   15:06:46



Informatieblad   Nr. 227  september 2007   17

... altijd toegestaan

Op deze plaats willen wij enkele belangrijke passages weergeven uit de brief van 

paus Benedictus gericht aan de bisschoppen van de gehele wereld, om het Motu 

Proprio “Summorum Pontificum” van 7 juli 2007 voor te stellen 

... altijd toegestaan

Beminde broeders in het   
  bisschopsambt, 

Met groot vertrouwen en hoop, ver-
trouw ik u als Herders de tekst toe van 
een nieuwe Apostolische Brief Summo-
rum Pontificum over het gebruik van de 
Romeinse liturgie voorafgaand aan de 
hervorming van 1970. Het document is 
de vrucht van uitvoerige reflecties, veel-
vuldige consultaties en gebed. 

Nieuwsberichten en beoordelingen, 
gemaakt zonder voldoende informatie, 
hebben niet weinig verwarring veroor-
zaakt. Er waren zeer verschillende reac-
ties gaande van vreugdevolle ontvangst 
tot harde oppositie en dit over een plan 
waarvan de inhoud in feite onbekend 
was. 

Dit document kreeg het meest direct 
oppositie vanuit een tweevoudige vrees 
die ik wat nader wil behandelen in deze 
brief.

Autoriteit van het 
 Tweede Vaticaans Concilie 
Ten eerste is er de vrees dat het docu-

ment de autoriteit aantast van het Twee-
de Vaticaanse Concilie en één van haar 
wezenlijke beslissingen, de liturgische 
hervorming, in vraag stelt. Deze vrees is 
ongegrond. Desbetreffende dient voor-
eerst gezegd te worden dat het missaal, 
gepubliceerd door Paulus VI en op-
nieuw gepubliceerd in twee edities door 
Johannes Paulus II, vanzelfsprekend is 
en blijft de normale vorm - de forma or-
dinaria - van de eucharistische liturgie… 
Het is niet gepast om over deze twee ver-
sies van het Romeins Missaal te spreken 
alsof het twee ‘riten’ zijn. Veeleer is het 
een kwestie van een tweevoudig gebruik 
van één en dezelfde ritus. 

Wat betreft het gebruik van het mis-
saal van 1962 als een forma ordinaria 
van de liturgie van de Mis, zou ik wil-
len de aandacht vestigen op het feit dat 
dit missaal nooit juridisch was afge-
schaft en dus in principe altijd toege-
staan was…

Onmiddellijk na het Tweede Vati-
caans Concilie kon men veronderstel-
len dat de vraag naar het gebruik van 
het missaal van 1962 zou beperkt zijn 
tot de oudere generatie die ermee was 
opgegroeid. Intussen echter is duidelijk 
geworden dat ook jongeren deze litur-
gische vorm ontdekken, zich aangetrok-
ken voelen tot haar en in deze liturgi-
sche vorm een wijze van ontmoeting 
met het Mysterie van de Meest Heilige 
Eucharistie vinden die bijzonder gepast 
is voor hen. Zo is de noodzaak ontstaan 
voor een duidelijkere juridische rege-
ling die niet voorzien is geworden ten 
tijde van het Motu Proprio van 1988…

Er is geen enkele tegenstelling tussen 
de twee edities van het Missale Roma-
num. In de geschiedenis van de liturgie 
is er groei en vooruit-
gang maar geen 
breuk. Wat voor vo-
rige generaties hei-
lig was, blijft hei-
lig en groots voor 
ons en het kan 
niet plots ge-
heel verbo-
den worden 
of zelfs be-
s c h o u w d 
worden als 
s c h a d e -
lijk. Het 
is voor 

allen goed om de rijkdommen die 
zich ontwikkeld hebben in het geloof 
en gebed van de Kerk te bewaren en er 
hun juiste plaats aan te geven. Het is evi-
dent dat, om de volledige communio te 
leven, de priesters van de gemeenschap-
pen die het oude gebruik aanhangen, in 
principe de viering volgens de nieuwe 
boeken niet kunnen uitsluiten. De uit-
sluiting van de nieuwe ritus zou niet co-
herent zijn met de herkenning van de 
waarde en heiligheid van de nieuwe ri-
tus. 

Bovendien, beminde medebroeders, 
nodig ik u uit om een relaas van uw er-
varingen te richten aan de Heilige Stoel, 
drie jaren na het van kracht worden 
van dit Motu Proprio. Indien er werke-
lijk ernstige moeilijkheden aan het licht 
zouden komen, kan er gezocht worden 
naar wegen om dit te herstellen…

Gegeven te Sint-Pieter, 7 juli 2007.
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 1962-1965: In de constitutie “Sa-
crosanctum Concilium” over de litur-
gie roept het Tweede Vaticaans Concilie 
op tot een vernieuwing. “Bij deze ver-
nieuwing moeten de teksten en de riten 
zo worden opgesteld, dat ze de heilige 
werkelijkheden, die ze betekenen, hel-
derder tot uitdrukking brengen, …” Er is 
sprake van een herziening van de liturgie 
maar geenszins van het ontwerpen van 
een geheel nieuwe ritus.
 1967: Twee jaar na het concilie pre-
senteert Mgr Annibale Bugnini, secre-
taris voor de Congregatie van de God-
delijke Eredienst aan de vaders van de 
bisschoppensynode in Rome de “missa 
normativa”. De vaders zijn ten hoogste 
verrast en wijzen een dergelijke hervor-
ming van de liturgie af.
 3 april 1969: Paus Paulus veror-
dent de nieuwe misorde, een copie van 
de ‘missa normativa’ van mgr. Bugnini. 
Hij introduceert de nieuwe misorde zon-
der de tot dan toe geldige oude ritus bui-
ten werking te stellen.
 1969: Aan oude priesters die de Mis 
vieren zonder volk en die serieuze moei-
lijkheden zouden hebben wordt toege-
staan de riten en teksten te gebruiken 
van het oude missaal.
 Oktober 1969:  Aartsbisschop Le-
febvre verzamelt in Fribourg (CH) ne-
gen jonge mannen om zich heen, om 
ze aldaar aan de universiteit filosofie en 
theologie te laten studeren en hun een 
degelijke spirituele vorming voor hun 
toekomstig priesterschap te geven. Hij 
kiest om dogmatische, liturgische, spiri-
tuele en pastorale redenen voor de oude 
misorde.
 1 november 1970: De Priesterbroe-
derschap St. Pius X wordt door bisschop 
François Charrière erkend. Even tevoren 
was het seminarie van Ecône gesticht.
 1972: De verschillende bisschop-
penconferenties beginnen één voor één 
de oude misorde buiten werking te stel-
len en priesters en gelovigen tot de nieu-
we misorde te verplichten.
 6 mei 1975: Willekeurige opheffing 
van de Priesterbroederschap St. Pius X. 
Men steunt op de verklaring van mgr. Le-
febvre van 21 november 1974, waarin hij 
de vernieuwingen van het concilie en de 

naconciliaire ontwikkelingen afwijst. Hij 
ziet de schade die deze ontwikkelingen 
aan de Kerk en aan de zielen toebren-
gen.
 Mei 1976: Paul VI eist in een consi-
storie dat voortaan in de hele Kerk enkel 
en alleen nog de Novus Ordo Missae 
(NOM) gecelebreerd wordt.
 29 juni 1976: mgr. Lefebvre wijdt 
niettegenstaande de dreigingen vanuit 
het Vaticaan in Ecône opnieuw pries-
ters. Van tevoren hadden afgezanten van 
Rome druk op mgr. Lefebvre uitgeoefend 
om de NOM te aanvaarden. 
 Vanaf 1976: mgr. Lefebvre dringt 
bij zijn verschillende ontmoetingen met 
kardinalen en vertegenwoordigrs van het 
Vaticaan erop aan, de overgeleverde mis 
weer een plaats binnen de Kerk te geven.  
 1982/1983: Uitwisseling van brieven 
tussen mgr. Lefebvre en kardinaal Ratzin-
ger. Kardinaal Ratzinger zegt dat er een 
mogelijkheid is om de oude ritus weer 
toe te laten zodra mgr Lefebvre bereid is 
om van zijn kritiek op de nieuwe ritus 
en op het concilie afstand te doen. Mgr. 
Lefebvre wijst de nieuwe mis categorisch 
af vanwege zijn protestantse geest zonder 
aan de geldigheid ervan te twijfelen. 
 3 oktober 1984: Rome geeft in zijn 
brief Epistula ‘Quattuor abhinc annos’ 
een indult en permitteert de bisschoppen 
aan hun priesters toestemming te geven 
om de oude misorde te vieren.
 1986: paus Johannes Paulus II. stelt 
een commissie in van negen kardina-
len en legt haar twee vragen voor: Wilde 
paus Paulus VI de oude misorde verbie-
den? Acht Kardinalen antwoorden met 
neen. De tweede vraag is of iedere pries-
ter de oude misorde mag vieren. Alle ne-
gen kardinalen antwoorden met ja. 
 30 juni 1988: mgr. Lefebvre wijdt 
vier hulpbisschoppen die in de toe-
komst zijn seminaristen tot priesters zul-
len wijden. Daarmee garandeert hij dat 
de seminaristen die uitsluitend de oude 
Mis willen vieren priester kunnen wor-
den. Monseigneur noemt de wijding van 
bisschoppen „Actie overleven“ 
 2 juli 1988: Uitvaardiging van het 
Motu proprio “Ecclesia Dei adflicta” 
en de oprichting van de pauselijke com-
missie „Ecclesia Dei“. Alle groepen die 

gehecht zijn aan de oude ritus maar de 
NOM accepteren worden geplaatst on-
der deze commissie. 
Paus Johannes Paulus II decreteert het 
volgende: “Men moet overal de gevoelens 
respecteren van allen die zich verbonden 
voelen met de Latijnse liturgische Tra-
ditie door een ruime en genereuze toe-
passing van de richtlijnen die enige tijd 
geleden (in 1984) door de Apostolische 
Stoel gegeven zijn voor het gebruik van 
het Romeins Missaal”.
 1988-2002: Het aantal priesters, se-
minaristen, kloosters, gemeenschappen 
en lekengelovigen die zich bekennen tot  
de Tridentijnse liturgie groeit gestaag.
 2000: Jubileumbedevaart van de 
Priesterbroederschap St. Pius X naar 
Rome. De romeinse autoriteiten nemen 
contact met de broederschap om tot een 
akkoord te komen. 
 24 mei 2003: Kardinaal Hoyos ce-
lebreert volgens het missaal van 1962 in 
de basiliek Maria Maggiore te Rome in 
aanwezigheid  van een grote groep gelo-
vigen. De eerste pontificale Mis in deze 
liturgische vorm in een der Romeinse ba-
silieken sinds de invoering van de nieu-
we Misorde.
 19 april 2005: kardinaal Josef Rat-
zinger wordt tot paus gekozen. Hij staat 
bekend om zijn kritische opmerkingen 
omtrent de nieuwe misorde, de onder-
drukking van de overgeleverde Mis en de 
algemene toestand van de liturgie.
Kardinaal Ratzinger zegt in zijn boek 
‘Zout der aarde’ :
“Ik denk weliswaar dat men veel over-
vloediger de oude ritus aan al diegenen 
zou moeten gunnen die dat wensen. Ik 
zie überhaupt niet in wat daar gevaar-
lijk of onacceptabel aan zou zijn. Een ge-
meenschap die plots als strikt verboden 
verklaart wat tot voor kort voor haar het 
heiligste en hoogste was en doet voorko-
men of het verlangen daarnaar iets onfat-
soenlijks is, trekt zichzelf in twijfel. Maar 
een simpele terugkeer naar het oude zou 
geen oplossing zijn.”
 29 augustus 2005: Ontmoeting  
tussen Mgr Fellay, overste van de Pries-
terbroederschap St. Pius X en paus Bene-
dictus.
 26 september 2005: Kardinaal Me-
dina Estevez, oud-prefect van de Con-
gregatie voor de Eredienst en lid van de 
Commissie Ecclesia Dei, zegt in een in-
terview met IMedia dat de paus spoedig 
stappen zou gaan zetten om de restric-

Voorgeschiedenis 
Summorum Pontificum
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Brief van de Algemene Overste van de 
Priesterbroederschap St. Pius X

Dierbare gelovigen,

Het Motu Proprio Summorum Pontificum van 7 juli 2007 herstelt de tridentijnse 
Mis in haar recht. Er wordt duidelijk  in erkend dat zij nooit afgeschaft is. Zo is dus de 
trouw aan deze Mis, in de naam waarvan vele priesters en leken in de afgelopen bij-
na  veertig jaren vervolgd en zelfs bestraft zijn, nooit een ongehoorzaamheid geweest. 
Het is slechts passend vandaag mgr. Marcel Lefebvre te danken, ons in deze trouw aan 
de Mis van altijd in de naam van de ware gehoorzaamheid te hebben behouden, te-
gen alle machtsmisbruik in. Ongetwijfeld is deze erkenning van het recht van de tra-
ditionele Mis ook de vrucht van de zeer talrijke rozenhoedjes die tot O.L. Vrouw zijn 
gericht tijdens onze rozenkranskruistocht in oktober van het vorig jaar. Nu gaat het 
erom, haar onze dankbaarheid te betuigen.

Boven het herstel van de Mis van de H. Pius V in haar goed recht, is het van be-
lang de concrete maatregelen te bestuderen, die door het Motu Proprio worden af-
gekondigd en de rechtvaardiging die Benedictus XVI daarvoor geeft in zijn begelei-
dende brief:

- De praktische beschikkingen, die de paus genomen heeft, geven de overge-
leverde liturgie – niet alleen de Mis, maar ook de sacramenten – rechtens (de iure) 
de mogelijkheid, normaal gecelebreerd te worden. Het is een enorme geestelijke wel-
daad voor de hele Kerk, vooral voor die priesters en die gelovigen die tot nu tot door 
een onrechtvaardig bisschoppelijk gezag verlamd zijn geweest. Er zal echter in de ko-
mende maanden in het oog gehouden moeten worden, hoe deze maatregelen in feite 
(de facto) door de bisschoppen en de pastoors in de parochies zullen worden toege-
past. Daarom zullen wij blijven bidden voor de paus, opdat hij sterk zal blijven na de 
moedige daad die hij heeft gesteld.

- De begeleidende brief bij het Motu Proprio geeft de redenen van de paus 
aan. De bevestiging van het bestaan van één ritus onder twee vormen – gewoon en 
buiten gewoon -, rechtens gelijkgesteld en vooral het verwerpen van een exclusief ce-
lebreren van de traditionele liturgie, kunnen zeker uitgelegd worden als de uitdruk-
king van een politieke wil om de bisschoppenconferenties die openlijk tegen elk vrij-
geven van de tridentijnse Mis zijn, niet voor het hoofd te stoten. Maar men kan er 
ook een uitdrukking in zien van de door de paus gewenste “hervorming van de her-
vorming”, waarin, zoals hijzelf het zegt in deze brief, de Mis van de H. Pius V en die 
van Paulus VI elkaar wederzijds zullen bevruchten.

In ieder geval bestaat bij Benedictus XVI het zekere verlangen de continuïteit van 
het Tweede Vaticaans Concilie, en de Mis die eruit voortgekomen is, met de tweedui-
zendjarige Traditie opnieuw te bevestigen. Deze ontkenning van een breuk, veroor-
zaakt door het laatste concilie – al tot uitdrukking gekomen in de toespraak tot de cu-
rie op 22 december 2005 – toont hoezeer de inzet van het debat tussen Rome en de 
Priesterbroederschap St. Pius X wezenlijk leerstellig is. Daarom moet de onloochen-
bare liturgische vooruitgang die door het Motu Proprio tot stand gebracht is – na het 
intrekken van het decreet van excommunicatie – door theologische discussies uitge-
breid worden.

De verwijzing naar mgr. Lefebvre en naar de Priesterbroederschap St. Pius X die de 
begeleidende brief bevat, evenals de erkentelijkheid voor het getuigenis dat gegeven is 
door de jonge generatie die de vlam van de Traditie verder draagt, geven duidelijk aan 
dat er met onze standvastigheid om de lex orandi te verdedigen rekening gehouden 
is. Daarom moeten we met dezelfde vastberadenheid, met de hulp van God. de strijd 
voor de lex credendi, de strijd voor het geloof voortzetten.

Menzingen, 7 juli  2007    + Bernard Fellay

ties op het celebreren van de ‘oude ritus’ 
op te heffen.
 13 februari 2006: Eerste consulta-
tieronde van de paus met de hoofden 
van de verschillende Romeinse dicaste-
ries. De bespreking is geheel gewijd aan 
de kwestie van de traditionalisten, waar-
bij zowel liturgische als juridische zaken 
aan de orde komen.

 23 maart 2006: Ontmoeting met 
de kardinalen die bijeen zijn gekomen 
voor het consistorie (24 maart). Een van 
de onderwerpen: de kwestie Lefebvre / 
Priesterbroederschap St. Pius X en de ver-
nieuwing van de liturgie.
 4 november 2006: Kardinaal Ricard 
(hoofd van de Franse bisschoppencon-
ferentie en lid van de Pauselijke Com-
missie Ecclesia Dei) deelt aan de bis-
schoppenconferentie mee dat het Motu 
Proprio nog niet ondertekend is. Er zul-
len volgens hem nog consultatieronden 
volgen. 
 29 november 2006: Het bisdom Ge-
nua, Italië, publiceert een verklaring op 
zijn website: “De Mis van Sint Pius V is 
niet afgeschaft door Vaticanum II. Het is 
aan de paus om beslissingen te nemen 
die betrekking hebben op het liturgisch 
leven.”
 12 december 2006: De Commissie 
Ecclesia Dei komt voltallig bijeen. Na af-
loop verklaart kardinaal Medina Estevez 
dat het Motu Proprio door de Commis-
sie is besproken en er enkele wijzigin-
gen zijn aanbevolen die door kardinaal 
Hoyos zullen worden verwerkt. Hierna 
zal het document aan de paus ter goed-
keuring en ondertekening worden aange-
boden.
 16 december 2006: Franse en Ita-
liaanse intellectuelen ondersteunen in 
open brieven in respectievelijk Le Figaro 
en Il Foglio het voornemen van de paus 
de traditionele liturgie weer vrij te geven. 
Petities uit andere landen volgen.
 14 juni 2007: De perschef van de 
Heilige Stoel, pater Lombardi, verklaart 
tegenover Kath.net dat het Motu Proprio 
zeker zal verschijnen, de exacte datum is 
nog onbekend. 
 27 juni 2007: de paus overhandigt 
het Motu Proprio aan 30 kardinalen en 
bisschoppen. 
 7 juli 2007: In Rome wordt het Motu 
Proprio, samen met een begeleidende 
brief van de paus gepubliceerd.
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De Nederlandse bisschoppen hebben 
kennis genomen van het motu proprio 
Summorum Pontificum, en de toelich-
ting daarbij, zoals zaterdag 7 juli door 
paus Benedictus XVI is uitgevaardigd. 
Vooruitlopend op de meer fundamen-
tele bespreking in de Bisschoppencon-
ferentie na het zomerreces, geven zij on-
derstaande reactie.

Summorum Pontificum is aller-
eerst een rijke en diepe spirituele reflec-
tie over de traditie van de vierende Kerk 
die God lof en dank zegt. Daarnaast 
schept de paus aangepaste kaders voor 
het buitengewone gebruik van het Mis-

sale Romanum volgens het Concilie van 
Trente, overeenkomstig de uitgave van 
paus Johannes XXIII in 1962. De grote-
re mogelijkheden voor het gebruik van 
de Tridentijnse liturgie is evenwel geen 
diskwalificatie van de liturgie van het 
Tweede Vaticaans Concilie, volgens het 
missaal van paus Paulus VI uit 1970. 
Beide vormen zijn volwaardige uitin-
gen van de liturgische traditie van de 
Rooms-Katholieke Kerk. De liturgie vol-
gens het missaal van 1970 blijft de ge-
wone, gebruikelijke vorm, terwijl de li-
turgie volgens het missaal van 1962 als 
buitengewone vorm van dezelfde Ro-
meinse liturgie gevierd kan worden.

 
In het verleden heeft de Nederland-

se Bisschoppenconferentie op indivi-
duele aanvragen om de liturgie volgens 
het Tridentijnse missaal te vieren, steeds 
te kennen gegeven dat de bisschoppen 

open staan voor vragen van gelovigen 
die zich conform de Romeinse richtlij-
nen tot hun bisschop wenden met een 
dergelijk verzoek. Het Romeins Missaal 
volgens het Concilie van Trente, uitge-
vaardigd door de heilige paus Pius V en 
sindsdien bekrachtigd door meerdere 
pausen, is immers eeuwenlang de wij-
ze geweest waarop de priesters van de 
Latijnse ritus het H. Misoffer hebben 
opgedragen. Het is de wijze waarop de 
rooms-katholieke gelovigen het sacra-
ment van de eucharistie hebben gevierd 
als bron en hoogtepunt van hun gelovig 
leven. Generaties lang hebben gelovigen 

zich geestelijk gevoed en gesterkt door 
deze vorm van liturgie, die ook vele hei-
ligen ten diepste heeft bezield. 

 
Zowel paus Johannes Paulus II als-

ook paus Benedictus XVI hebben gewe-
zen op het belang dat ook in onze tijd 
gelovigen aan deze vorm van kerkelijke 
liturgie kunnen deelnemen. Het motu 
proprio dat paus Benedictus XVI van-
daag heeft uitgevaardigd, ligt in deze 
lijn. Het biedt volgens de daarin aange-
geven richtlijnen een ruimere mogelijk-
heid voor de viering van de Eucharistie 
volgens de eeuwenoude traditie van de 
Kerk. 

 
De Nederlandse bisschoppen on-

derkennen het feit dat de vraag naar de 
Trindentijnse liturgie volgens de edi-
tie van het Romeins Missaal van paus 
Johannes XXIII uit 1962, in ons land 

zeer weinig voorkomt. In de verschil-
lende (Europese) landen kan ten aan-
zien hiervan een diverser beeld bestaan. 
Scheidingen binnen de kerkelijke ge-
meenschap omwille van het gebruik 
van de Tridentijnse liturgie zijn in ons 
land gelukkig ook praktisch niet voor-
gekomen. Het is duidelijk dat de paus 
de intentie heeft om met dit motu pro-
prio bij te dragen aan het herstel van de 
christelijke eenheid op die plaatsen en 
in die landen waar die scheiding wel 
heeft plaatsgevonden.

 
De bisschoppen van Nederland vra-

gen de priesters evenwel om die gelovi-
gen die in voorkomende gevallen ver-
zoeken om te kunnen deelnemen aan 
de viering van de Eucharistie volgens de 
Tridentijnse ritus, welwillend tegemoet 
te treden en vanaf 14 september a.s. de 
dan geldende richtlijnen te eerbiedin-
gen. Tegelijkertijd zijn de bisschoppen 
zich ervan bewust dat de meeste pries-
ters gewijd zijn ná de invoering van het 
Romeins Missaal volgens de liturgie-
vernieuwing van het Tweede Vaticaans 
Concilie. Zij zijn daarom slechts deels of 
helemaal niet vertrouwd met het vroe-
gere Romeins Missaal van 1962. In deze 
situatie is vóór alles wederzijds begrip 
op zijn plaats, zowel voor de gelovigen 
die vragen om zulke vieringen, alsook 
voor de priesters die tot nu toe, zoals 
van hen verwacht werd, het missaal van 
1970 hebben gebruikt. Daarom is het 
van groot belang dat ook in de nieuwe 
situatie de vrede van Christus heerst in 
de harten van de gelovigen. Zo alleen 
kan de viering van de Eucharistie be-
leefd worden overeenkomstig het gebed 
dat volgens beide missalen voorafgaand 
aan het communiceren gebeden wordt: 
“Domine Jesu Christe, qui dixisti Apos-
tolis tuis: Pacem relinquo vobis, pacem 
meam do vobis” (“Heer Jezus Christus, 
Gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede 
laat Ik u, mijn vrede geef Ik u”).

Gevoed en gesterkt door    
         deze vorm van liturgie
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 De voortdurende 
revolutie van 1968

Door zuster Michaela Metz

deel 3

Laten we Christa Meves verder vol-
gen: “Het hersenonderzoek heeft een oude 
zienswijze steeds duidelijker bevestigd: de 
vlotheid van spreken is bij de kleine en 
grote mannen essentieel kleiner dan die 
van de vrouwen. Een deel van het spraak-
centrum in de hersenen, het Wernicke-cen-
trum is bij mannen ongeveer 30% kleiner 
dan bij vrouwen. Wat kunnen we dus an-
ders verwachten, dan dat de meisjes bij het 
mondelinge onderwijs beter zijn dan de 
jongens. En niet alleen dát: ook bij het in-
prenten van een goede spelling komen de 
meisjes op grond van hun hersenvoordeel 
sneller vooruit, zodat zij – wat de spraak-
vaardigheden betreft – één tot twee klassen 
voor zijn op de jongens! Weliswaar zijn de 
jongens in staat dit vrouwelijke voordeel 
in het rekenen, in de exacte vakken en in 
de sport te compenseren. Toch is het voor-
deel van de meisjes op school vanaf de ba-
sisschoolleeftijd hier aanmerkelijk.

In het jaar 1970 was in Duitsland de 
verhouding tussen jongens en meisjes op 
het gymnasium 51: 49 procent ten gun-
ste van de jongens. Maar sinds 2001 zijn 

het met 46:54 procent de meisjes, die de 
meerderheid hebben op het gymnasium. 
Daarentegen is het aandeel van de jon-
gens op de hogere scholen eclatant toe-
genomen: 56% van de jongen tegen 44% 
van de meisjes bezoeken deze scholen in 
Duitsland. Dat daarmee door ons school-
systeem een verlies aan gekwalificeerde 
mannelijke academici ontstaat, die bij in-
ternationale concurrentie een verminde-
rende uitwerking heeft, laat zich raden.

De gelijke behandeling van jongens 
en meisjes op de schoolgaande leeftijd be-
wijst zich bij nadere beschouwing als een 
achterstelling van de jongens die het al-
gemene prestatievermogen van de maat-
schappij vermindert: omdat de curve van 
hun ontwikkelingstempo langzamer ver-
loopt, omdat onze schoolvorm in de eer-
ste acht schooljaren de overheersende in-
teressen van de jongen minder aanspreekt, 
blijven er velen achter bij de meisjes, ma-
ken ontmoedigingen door, verliezen hun 
motivatie en moeten meer blijven zitten 
dan hun vrouwelijke klasgenootjes. Ten-
gevolge daarvan maken zij hun school la-

ter af en verliezen bovendien nog een jaar 
door het vervullen van hun dienstplicht. 
Geen wonder, dat hun ook op de arbeid-
markt de plaats steeds meer betwist wordt 
door vrouwen.”

In het volgende wijst Christa Meves 
op verdere inzichten door het hersenon-
derzoek, die de sterke zijden van de man-
nen betreffen en die ik hun niet zou willen 
onthouden: “De achterstelling op school 
van de jongens zou nog wezenlijk drasti-
scher negatieve uitwerkingen in het maat-
schappelijk spectrum tot gevolg hebben, 
als er niet enkele specifieke talenten van 
de man zouden zijn, die de meisjes op de 
co-educatiescholen nauwelijks eens kun-
nen evenaren. Al vóór de puberteit, zo 
ontdekte in 1980 een studie van de John 
Hopkins Universiteit in Baltimore, lever-
den meer jongens dan meisjes hoge pres-
taties in wiskunde. Na de puberteit zijn 
er nog nauwelijks meisjes onder. De aan-
leg tot het abstract-logisch denken, die de 
mannen in de zuivere natuurwetenschap-
pen tonen en die hen tot favoriet voor de 
techniek maakt, schijnt onder de invloed 
van het mannelijk geslachtshormoon, dat 
in de puberteit uitgestort wordt, nog sterk 
te stijgen. En dat heeft niet alleen betrek-
king op de wiskundige bekwaamheden. 
In de laatste decennia zijn er door de her-
senonderzoekers in veelvuldige onderzoe-
kingen wezensverschillen, die het typisch 
mannelijke uitmaken, bewezen. 

Het was de ontdekking van Sandra Wi-
telson dat het betere ruimtelijke voorstel-
lingsvermogen van de mannen zijn plaats 
in de hersenen heeft, en ook dat de hersen-
helften van de man sterker door netwer-
ken verbonden zijn. Mannen zijn er beter 
voor uitgerust, informaties over meerde-
re delen van de hersenen heen en weer te 
sturen. De Hollandse hersenonderzoeker 
Dick Swaab bewees, dat een kern in de hy-
pothalamus niet alleen dubbel zo groot is 
als bij de vrouw, maar ook tweemaal zo-
veel cellen bevat. Of hier de plaats van het 
zich in de puberteit vorm gevende, zo mar-
kante verschil van aanleg te vinden is, be-
hoeft nog opheldering. In ieder geval staat 
vast, dat de uitstorting van het mannelijk 
geslachtshormoon testosteron in de pu-
berteit al verschillend aangelegde hersen-
regio’s activeert, die de specifieke rijping 
van de mannelijkheid tot gevolg heeft.

Het verwonderlijke is zeker, dat die 
jongemannen, die hun puberteit onbe-
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schadigd doorstaan hebben – beantwoor-
dend aan het opbloeien van hun door de 
hormonen aangevuurde hersenen -, van-
af het 16de/17de levensjaar een verbeter-
de rijpheid voor de school ontwikkelen. 
In ieder geval is de kloof tussen de vlijti-
ge meisjes en de tot dan toe maar matig 
in de leerstof geïnteresseerde jongens niet 
meer zo onrechtvaardig wijd. Terwijl bij de 
meisjes het zoeken naar een man met de 
nu dominant wordende zorg voor de uiter-
lijke aantrekkingskracht de motivatie voor 
de school afzwakt, ontdekt de jonge man 
voor de eerste maal de betekenis van op-
leiding in het algemeen als mogelijkheid 
tot winst van maatschappelijke erkenning 
en macht. Zijn zich uitkristalliserende aan-
leg tot zakelijk denken, de ontplooiing 
van zijn natuurwetenschappelijke en tech-
nische talenten laat hem ontwaken en zich 
naar het hogere uitstrekken. De psychisch 
gezonde jongeman staat in de adolescen-
tie klaar om de sprong te maken voor de 
opbouw en de vormgeving van zijn leven.

Het is interessant dat de seksuele po-
tentie, die hem daarbij vanaf de geslachts-
rijpheid in zeer grote hoeveelheid ter be-
schikking staat, op deze leeftijd daarbij 
nog geenszins met voorrang op de realise-
ring van zijn ontwaakte seksuele behoef-
te gericht is. Het is veeleer zo, dat op deze 
leeftijd tegelijkertijd zoiets als een com-
pensatie, respectievelijk mogelijkheid tot 
sublimatie van de ruwe drijfkracht opdui-
ken. In ieder geval hebben interessen die 
het persoonlijke te boven gaan en enthou-
siasme voor te verwerkelijken ideeën ner-
gens zoveel mogelijkheden tot aanzet als 
bij de jongeman op de drempel van de 
volwassen leeftijd. Het is daarom peda-
gogisch gezien verstandig, deze aanzet-
ten tot de inzet voor geestelijke doelen en 
de verwerkelijking van maatschappelijke 
vernieuwingen te benutten, in plaats van 
de jongeren in de publieke trend volgens 
bravo-manier te stimuleren door een zich 
richten op seksuele thema’s. ..” Tot zover 
Christa Meves.

Deze argumenten zijn op zichzelf al 
overtuigend en tonen de schadelijkheid 
van de co-educatie aan. Nu ontbreekt nog 
de aanwijzing, dat in het christelijk Wes-
ten zoals bij alle volkeren en culturen, van-
ouds her jongens en meisjes, mannen en 
vrouwen bij de meeste publieke bijeen-
komsten gescheiden waren, om de gele-
genheid tot de zonde van onkuisheid en 

van de buitenechtelijke betrekkingen te 
vermijden.

Laat ons de feiten bekijken. In de scho-
len beginnen de betrekkingen tussen de 
meisjes en jongens inmiddels steeds vroe-
ger en welke misdaden en ziekten daaruit 
volgen, hoef ik u niet te beschrijven.

Daarom zegt paus Pius XI in zijn en-
cycliek “Divini illius magistri”: “… ver-
keerd en voor christelijke opvoeding ge-
vaarlijk is het zogenaamde systeem van 
co-educatie”, dat voor velen eveneens op 
de naturalistische loochening van de erf-
zonde gebaseerd is.  … De Schepper heeft 
volgens regel en orde het samenleven van 
de beide geslachten alléén in de eenheid 
van het huwelijk, echter in verschillende 
nuances, in het gezin en in de maatschap-
pij gewild.

Samenvatting
Zoals men kan zien en volgen, hebben 

zich vele ideeën van de revolutie van 1968 
in onze samenleving doorgezet. Het kan 
zijn, dat bijv. de antiautoritaire opvoeding 
niet meer zo extreem wordt doorgevoerd 
als in de 70-er jaren. Op veel plaatsen ver-
langt men ook weer naar orde en disci-
pline en naar behoorlijke kleding. Ook 
de seksuele voorlichting op school wordt 
misschien niet meer zo agressief doorge-
voerd als in de 70-er jaren. Maar de ver-
seksualisering van onze samenleving is 
enorm toegenomen, ja, wordt duidelijk 
nog onnatuurlijker.

Onze kinderen, ook die uit intacte ge-
zinnen, worden in de “kleuterscholen” en 
de basisscholen nog steeds geïnfecteerd 
door de verderfelijke geest van de 68-ers:

- door de manier van omgang, spraak 
en gespreksthema’s. Ook wanneer onze 
kinderen thuis weinig of helemaal geen 
televisie kijken, krijgen ze toch door ande-
ren verteld, wat ze gezien en gehoord heb-
ben: over wreedheid, geweld, onkuisheid, 
pornografie, magie. Ze zijn verwonderlijk 
goed geïnformeerd, deze kleine kinderen.

- door het discussiëren en het vragen 
naar de eigen mening. De zelfoverschat-
ting en eigenzinnigheid wordt regelrecht 
bevorderd door het constante discussi-
eren en het afzien van het eisen van ge-
hoorzaamheid. Vooral het vragen naar de 
eigen mening geeft het kind de indruk, dat 

het zich op hetzelfde niveau als de volwas-
sene mag stellen.

Dikwijls horen we van moeders: “Ik 
heb met m’n dochter uitgebreid bespro-
ken, hoe ze nu haar vrije tijd zal besteden.” 
Naar onze ervaring doet de dochter helaas 
helemaal niet, wat ze doen moet en wat ze 
uitgebreid besproken heeft. Dan discussië-
ren ze er thuis over en denken, verstande-
lijk met de kinderen te kunnen onderhan-
delen, terwijl ze eenvoudig aanwijzingen 
zouden moeten geven en gehoorzaam-
heid eisen.

- door het bekritiseren van de perso-
nen met gezag. Wat in de scholen feite-
lijk nog vaak voorkomt, is dat de kinderen 
moeten opschrijven, welke fouten de ou-
ders hebben. Ook als er het een of ander 
meningsverschil is geweest met de leraren, 
dan moeten ze opschrijven wat de leraar 
verkeerd heeft gedaan. Dat zijn dingen die 
voor een katholiek kind ondenkbaar zijn. 
Dat is tegen het vierde gebod. Wij moesten 
vroeger biechten, wanneer we onze ouders 
bekritiseerd hadden.

De kinderen menen ook, kritiek te 
mogen hebben op de leraar bijv. vanwege 
zijn lesmethoden, ze menen te kunnen be-
oordelen, of hij goed of slecht voorbereid 
is. En wanneer leerlingen geen zin hebben 
om te leren en niet vooruitkomen, wordt 
aan de leraren verweten, dat ze de kinde-
ren te weinig gemotiveerd zouden heb-
ben.

- gezien de wanorde. O, die wanorde, 
dat niet willen opruimen. Het is normaal 
dat kinderen alles neergooien, al het speel-
goed van de planken halen. Alleen worden 
ze helaas zelden aangemaand, weer op te 
ruimen wat ze aan wanorde veroorzaakt 
hebben. Dikwijls zijn het alleen de moe-
ders of de oma’s die achteraf opruimen. 
Ook onze opvoedsters verspelen ongeloof-
lijk veel kracht in de strijd met de meisjes 
om de orde en het opruimen, omdat dat 
blijkbaar niet van klein af aangeleerd is.

We hoeven ons dus niet te verwonde-
ren, als we de kinderen meemaken zoals 
in het begin afgeschilderd. Hoe kunnen 
we daartegen opgewassen zijn? We moe-
ten weer leren opvoeden en wel van de 
moederschoot af.
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De grote denker die in zijn Summa 
Theologica een geweldige synthese 
heeft gegeven, waarin alles wat over 

God en de mens kan worden 
gekend, wordt opengelegd.

Het werk van God en het onze

De wegen van God zijn ongetwijfeld niet onze wegen. Wij 
zijn niet meer dan koks en onze kookkunst is niets beter dan 
het voedsel waarmee we moeten werken; soms heel wat slech-
ter. Onze inspanning, zelfs de grootste, komt nauwelijks uit bo-
ven het niveau van ‘zo maar wat aantobben’. Wij moeten altijd 
iets hebben, dat ons geschonken is om mee te werken, materi-
aal, dat we moeten nemen zoals het is: wij zijn niet de makers 
van de hardheid van steen, van de levende schoonheid van hout 
of van de stralende kleuren van het spectrum. Wanneer dit een-
maal gegeven is, kunnen wij met tijd, inspanning en enig kun-
stenaarstalent wonderen doen. Wij staan in bewondering voor 
het afgewerkte product in een soort juichend vaderschap en we 
zeggen: dit is van mij, ik heb het gemaakt. Natuurlijk is het veel 
meer van God dan van ons. Wij zijn makers, geen scheppers; 
bij al ons werken wordt eerst het materiaal verondersteld, dan 
het proces van verandering waarbij het talent optreedt en ten-
slotte het afgewerkte product. Als wij denken aan het werk van 
God, moeten wij de eerste twee van deze schreden wegdenken. 
Het afgewerkte product komt op het scheppende bevel van God 
ogenblikkelijk tot stand.

God is immers de eerste: vóór Hem is er niets, er is zelfs 
geen vage materie, voordat Hij gaat werken. Hij is almachtig; 
Hij heeft geen tijd nodig om stroef materiaal te buigen naar Zijn 
doeleinden. Hij behoeft niet moeizaam delen bijeen te bren-
gen. Zijn kracht en Zijn bekwaamheid kunnen niet naar de tijd 
of naar een andere norm gemeten worden. Hij heeft geen leer-
tijd nodig en komt evenmin met het verloop van de jaren op 
het hoogtepunt van Zijn krachten. De wereld is geen product in 
de schoot van God, dat leeft door Zijn leven en evenmin is het 
een woekerplant, die aan de zelfstandigheid van God Zelf vast-
zit; zij is niet langzamerhand voortgekomen uit een of andere 
geheimzinnige goddelijke stof: zij is ontstaan en wordt in stand 
gehouden enkel en alleen door het verstand en de wil van de 
Almachtige.

De moderne mens kan trots naast een reusachtige machine 
staan, die zulke wonderen voortbrengt en eens glimlachen om 
de opvatting, dat achter de geboorte van het heelal de almacht 
staat. De berg verkeerde in barensnood en heeft een muis voort-
gebracht! Denk je eens in: almacht achter zulk een nietig insect, 
achter een nederig wormpje, achter de broosheid van een vogel-
tje; oneindige wijsheid achter het zinloze sarren van stofwolken 
door onbestendige winden! Het zou voor die zelfgemaakte god 
goed zijn eens te letten op de voor de hand liggende waarheid, 
dat kracht zich niet alleen manifesteert in wat er gedaan wordt, 
maar ook in de wijze waarop het gedaan wordt.

Met tijd en geduldige inspanning kunnen mieren een hoop 
maken van zandkorrels; met een ogenblik spelen kan een kind 
het zand hoger opwerpen dan de mieren ooit kunnen klaarspe-
len. Geneeskundige hulp en de natuurlijke herstellende krach-
ten hebben na weken en maanden al heel wat gebroken benen 
genezen; het goddelijke aanraken heelt ze in één ogenblik vol-
maakt en wij erkennen een wonder, wij zien, dat wij staan te-
genover een grotere macht dan de wereld kan oproepen.

Ook het minste, door de schepping tot stand gebracht, is 
een duidelijk en levendig getuigenis van de werking van een al-
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machtig vermogen. Slechts de almacht kan met absolute on-
afhankelijkheid van al het andere werken. Alleen zo kan het 
afhankelijke der wereld haar begin gehad hebben, want al-
leen almacht, absolute onafhankelijkheid kan onvoorwaarde-
lijk de Eerste zijn. In feite bestaat de wereld rondom ons; niets 
daarin en evenmin alles daarvan tezamen genomen kan op al-
macht en op zulk een onafhankelijkheid enige aanspraak ma-
ken, omdat de tijd zijn vonnis van uiteindelijke vernietiging 
maar steeds weer herhaalt en de feiten domweg bewijzen dat 
de dingen een begin hebben. Wij hebben maar weinig keuze: 
ontkennen dat wijzelf en de wereld bestaan, of ons onderwer-
pen aan het feit van de schepping, waardoor de dingen alleen 
een aanvang kunnen nemen. Ondanks al haar geheimzinnig-
heid, ondanks al haar onbegrijpelijkheid, ondanks de schrik-
wekkende uitdaging van haar duisterheid, is dit de krachtige 
waarheid. ‘In het begin schiep God hemel en aarde.’

Bronnen van nederigheid

Het pasgeboren kind werkt wonderen van hervorming en 
vervolmaking uit in zijn ouders, doordat het de harde bolster 
van afweef doorboort, die hen voor onbaatzuchtige of vijan-
diggezinde vreemdelingen verborgen hield. Wanneer die bol-
ster verbroken is; gaat er een stralende vriendelijkheid, begrip 
en zuiverheid over de wereld; zelfs vreemdelingen, die voorbij-
komen, worden verwarmd door het vuur van adel, van edel-
moedigheid, van zelfopoffering, dat door het kind in de har-
ten van een man en een vrouw is ontstoken. Wij zijn ver naast 
de waarheid, wanneer wij ons van dit alles afmaken met woor-
den als ‘dwaze’ of ‘trotse’ ouders. Deze mensen zijn niet trots 
maar nederig, nederig doordat zij persoonlijk geconfronteerd 
zijn met het mysterie van de schepping.

Vader en moeder weten met een overstelpend gevoel van 
nederige dankbaarheid, dat de ziel die leven geeft aan hun 
kind, geestelijk en onsterfelijk, die verder reikt dan de uitein-
den van het heelal om de waarheid te verzamelen en opvliegt 
tot de hoogten van God Zelf om de beker van liefde te vullen, 
dat deze ziel niet door hen gemaakt werd; Zij weten, en zij er-
kennen in eerbiedig stilzwijgen, dat zij niet eens de instrumen-
ten zijn geweest bij het voortbrengen van deze ziel, niet eens 
zulk een nederige rol hebben gespeeld als die van hamer of 
zaag bij het maken van een bank. Want een geest, zoals deze 
ziel, wordt niet uit iets gemaakt, zij heeft geen delen en wordt 
niet in langzame fasen voortgebracht; ook God Zelf kon bij 
het wonderlijke werk van het scheppen van een menselijke ziel 
aan geen enkel instrument een rol te vervullen geven. Deze ou-
ders weten, dat hun kind veel meer van God is dan van hen zelf 
en in dat bewustzijn benaderen zij dicht de vreugde, die in de 
harten van Maria en Jozef was in de eerste kerstnacht.

Die rijke ader van nederigheid, die zo overmatig aan ou-
ders geschonken is, kan geëxploiteerd worden door eenieder, 
die het verbazingwekkende feit van de schepping onder de 
ogen durft zien. Wij kunnen niet overstelpt worden door de 
ontzettende kracht van de almacht en tegelijkertijd de illusie 
van trotse zelfgenoegzaamheid koesteren. De mens moet zijn 
ogen van het mysterie van de schepping afwenden, voordat 
hij aangetrokken kan worden door de lelijke dochters van de 

hoogmoed - meedogenloze eerzucht, huichelarij, trotse aan-
matiging en twistzieke verachting voor de mensen. En God 
heeft het voor de mens heel moeilijk gemaakt zichzelf blind 
te maken voor de almacht, die overal rondom en in hem aan 
het werk is.

Sporen van de Allerheiligste Drieëenheid zijn duidelijk 
zichtbaar in de niet-menselijke wereld, die de belangen van 
de mensen dient: een schaduw van de onafhankelijkheid van 
de Vader in de afzonderlijke volledigheid van elke substantie; 
de wijsheid van de Zoon in de tot in de fijnste bijzonderheden 
afgewerkte volmaaktheid van al het geschapene; de vurige wil 
van de Heilige Geest in de vlekkeloze orde der schepping om 
de harmonie in het heelal tot stand te brengen. Er ligt meer 
dan een spoor, er ligt een positief beeld van de Allerheiligste 
Drieëenheid in de onderscheiden menselijke activiteiten van 
verstand en wil in iedere mens: de mens die kent is een afstra-
ling van de kennende God; zijn voortbrengen van kennis is het 
beeld in de tijd van de eeuwige voortbrenging van de godde-
lijke Wijsheid; en vanuit die kennis komt de liefde voort, die 
tegelijkertijd de krachtbron van al zijn daden is en de telkens 
herhaalde afkondiging van de eeuwige stroom van de Zelfstan-
dige Liefde, de Heilige Geest, van Vader en Zoon.

De sporen van de godheid in onze wereld zijn even onvol-
ledig en onbevredigend als muziek, die we maar zo zwakjes 
horen dat ze welhaast denkbeeldig is. Elk schepsel is een klein 
napje, terwijl de goddelijke goedheid een grenzeloze oceaan 
is; hoe weinig van de ontzagwekkende majesteit van God kan 
zelfs door een goddelijke Kunstenaar in de miniatuur van de 
schepselen worden afgebeeld! Niets in de wereld geeft meer 
dan een sprankje van de glans van de godheid; heel het heelal 
tezamen genomen kan slechts een fragment van de goddelijke 
schoonheid naar voren brengen. Maar dit alles is alleen waar 
in tegenstelling met de onuitputtelijke bron van de goedheid, 
de majesteit, de schoonheid van dit alles; zij kan door haar zui-
vere pracht gemakkelijk onze ogen en ons hart verblinden, ook 
al was ze dan bedoeld om een brandend vuur van verlangen 
naar de waarheid zonder grenzen en liefde zonder einde in ons 
te doen oplaaien.

Volgens onze menselijke wijze van spreken kunnen wij 
zeggen, dat de eerste schepselen die God wilde scheppen, die-
genen moeten geweest zijn, welke het meest op Hem geleken, 
de engelen; en eerst dan de dingen die het meest van Hem ver-
schilden, de redeloze schepselen. Want de engelen zijn, evenals 
God, loutere geesten, wier leven een witte gloed van kennen en 
beminnen is, onafhankelijk van alles behalve God, vreemde-
lingen voor de dood; terwijl de wereld der redeloze schepselen 
zonder geest is, zonder verstand en overgave des harten, op elk 
ogenblik en bij elke activiteit afhankelijk van de dingen rond-
om haar en onder haar, onafgebroken door de dood vernietigd 
en door geboorte hernieuwd. Het wonderbare, voor ons begrip 
is dat het goddelijk vernuft ooit zulke schepsels heeft uitgevon-
den als wij zijn: zowel geest als lichaam, onvoldaan door iets 
wat minder is dan de oneindige waarheid en reikhalzend naar 
het offer van de liefde, afhankelijk van al het redeloze en toch 
met verstand en hart begaafd, spottend met de beperking van 
tijd en ruimte; somber gestemd door de dood en door geboor-
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te bezield, en toch zowel verschrikt als verheugd om de zeker-
heid van het eeuwig leven.

 DE ENGELEN

Geesten zonder lichaam

De schepsels die het meest op God gelijken, de engelen, ver-
kondigen het duidelijkst de goedheid, de majesteit en de glorie 
van God; zij vormen zijn meest volmaakte beelden en bijgevolg 
moeten zij met goddelijke overdaad het meest veelvuldig aanwe-
zig zijn. Hemel en aarde zijn inderdaad vol van zijn glorie. Om-
dat de engelen schepsels zijn zonder lichaam, loutere geesten, 
trekt men maar al te vaak de conclusie dat zij bovennatuurlijke 
wezens zijn; dat zijn ze niet, God is het enige bovennatuurlijke 
Wezen. De engelen zijn natuurlijke wezens, zij behoren tot onze 
wereld en beheersen deze feitelijk ook. Zij zijn even natuurlijke 
schepselen als een eik, een zonsondergang, vogels of mensen. 
Wanneer wij hen bovennatuurlijk noemen, omdat zij niet zo 
zijn als wij, is dit weer een onderdeel van onze provinciale trots, 
waardoor de mens de menselijke natuur aan de spits stelt van het 
heelal, op de eerste plaats omdat hijzelf een mens is.

Wanneer wij beweren dat zij niet bestaan, omdat wij hen 
niet zien, doen we hetzelfde als wanneer wij beweren dat wij 
nooit,slapen, omdat we er ons nooit op betrapt hebben dat we 
in slaap waren. Het zou veel redelijker zijn dat de engelen ons 
uit de wereld zouden verbannen op grond van meerderheid van 
stemmen. Wij hebben geen monopolie van de natuur, zelfs niet 
van de vrije wil en de verstandelijke kennis in de natuur; wij 
hebben grote broers die ver boven onze nietige vermogens uit-
gaan, en die niettemin broeders zijn, een onderdeel en een per-
ceeltje van de geschapen wereld, die in zulk een werkelijke zin 
de onze is.

Als wij onszelf zien vanuit het niveau van plant en dier, kun-
nen wij met recht dromen over de adel van de mensen; als de die-
ren hiertoe in staat waren, zouden ze ons als goddelijke schep-
sels beschouwen. Wanneer wij van ons niveau uit opzien naar 
de engelen, schrompelen wij dadelijk tot onze eigen proporties 
ineen: van heel de geschapen wereld hebben wij het kleinste, het 
meest aan de aarde gebonden, het zwakste van elk geschapen 
verstand en van elke liefde. En opdat dit ons niet al te zeer zou 
vernederen kunnen wij bedenken dat ongeveer hetzelfde waar is 
van de engelen: vanuit ons niveau gezien zijn het zulke wonder-
lijke schepselen, dat zij de mens zelfs aan hun bestaan doen twij-
felen; maar vanuit de hoogten van God beschouwd vormen zij 
zulk een onvolledig beeld van zijn pracht, dat het in vergelijking 
met de Oneindige onbetekenend is.

Hun aantal en verscheidenheid

Het was geen trucje, dat in de eerste kerstnacht de hemelen 
gevuld werden met een hemels heir. De sterren, die aan het nach-
telijk firmament glinsteren, zijn niet meer dan een handvol ju-
welen vergeleken met de aantallen van de engelen. De profeet 
Daniël maakt slechts een zinspeling op hun aantal wanneer hij 
zegt: ‘Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienmaal hon-

derdduizenden stonden voor Zijn aangezicht.’ Dionysius erkent 
nederig: ‘Er zijn vele gezegende scharen van hemels verstand, die 
de zwakke en beperkte berekening van onze materiële getallen te 
boven gaan.’ Alle mensen in de wereld op welk ogenblik ook zijn 
niet meer dan een handvol, die we gemakkelijk uit het oog ver-
liezen bij de myriaden van loutere geesten, die op de meest vol-
maakte wijze de Schepper van engelen en mensen uitbeelden.

Verscheidenheid is voor ons aantrekkelijk en zo moet het 
ook zijn, want zij is ook aantrekkelijk voor God. Wij waarderen 
de verandering in de seizoenen, de verscheidenheid in de bo-
men, de bloemen en de dieren; en we zijn er wel heel erg dank-
baar voor, dat alle mannen en vrouwen nietprecies hetzelfde er 
uitzien. Wij houden van verandering en van: verschilpunten, 
niet omdat wij wispelturig zijn, of terwille van de verandering 
zelf, maar omdat geen enkel ogenblik, geen enkel klimaat, geen 
enkele weergave van schoonheid of goedheid de mogelijkheden 
van afstraling van de goddelijke volmaaktheid uitput. Er zijn zo-
veel aangename combinaties van menselijke schepselen, zoveel 
aangename toonbeelden van menselijke deugd, zoveel aange-
name kleuren, uitzichten, klanken; zulke onuitputtelijke kanten 
van de waarheid, zoveel aantrekkelijke inzichten in goedheid. 
De verscheidenheid van de wereld is tegelijkertijd een vaststel-
ling van de onvolmaaktheid van de geschapen dingen, omdat 
elk daarvan ons maar precies zoveel geeft, en van de buitenspo-
rige edelmoedigheid van God.

Zowel in aantal als in verscheidenheid vormt de wereld van 
de engelen een pracht, waarbij de verscheidenheid van de fysie-
ke wereld vervaagt tot een eenvoud, die een saaie eentonigheid 
benadert. Er zijn bij de engelen geen gezinnen of stammen; elke 
engel afzonderlijk verschilt van alle andere meer dan een olifant 
van een vlieg. Die aangenaam aandoende verschilpunten, welke 
we bij de onderscheiden mannen en vrouwen opmerken, staan 
even ver af van de verschillen bij de engelen als een rimpeling op 
een vijver verschilt van de zich hoog verheffende kracht en het 
vernietigende geweld van een stormachtige zee. Bij elke ontmoe-
ting in de hemelse hoven zien de engelen groter verschillen dan 
die een roos onderscheiden van een vrouw. Vermenigvuldig dit 
met de talloze aantallen van de engelen; de hemelse koren vor-
men een stralend beeld van de volmaaktheden van de godheid, 
die overweldigend is in haar schoonheid en verbazingwekkend 
in haar weidse verscheidenheid. En toch is dit alles niet meer dan 
een wazige schets van de schoonheid van God.

Wanneer de engelen eenmaal geschapen zijn, blijven zij voor 
immer leven, evenals wij afhankelijk van de voortdurende steun 
van de hand van God, maar van niets anders. Al hetgeen ons 
eigen is, omdat wij een lichaam hebben, vindt geen plaats in 
de wereld van de engelen: groei, voedsel, ziekte, pijn, het verval 
bij ouderdom en tenslotte de dood. Zij gelijken zoveel meer op 
God dan wij, dat heel hun wezen iets afstraalt van de goddelij-
ke eeuwigheid, onsterfelijkheid en onafhankelijkheid. De enge-
len zijn niet oud en niet jong, niet ziek of gezond, geen man of 
vrouw, kinderen of ouderen, groot of klein, dik of mager; zij zijn 
de heldere vlammen van leven, niet aarzelende, onvergankelijke, 
onvernietigbare vlammen, die door niets anders gevoed worden 
dan door God.
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bevruchting bezighouden. Volgens wel-
ke grondslagen te organiseren of welke 
bevoegdheden bisschoppenconferen-
ties hebben, stond zeshonderd of zes-
tienhonderd jaar geleden nog niet ter 
discussie. In onze tijd verschijnen daar-
over omvangrijke kerkelijke documen-
ten. Hier gaat het om actuele normen 
en richtlijnen, die allemaal betrekking 
hebben op het katholieke geloofsgoed, 
maar dit niet veranderen. Dus: Wat is 
het geloofsgoed, waarom bindt het ook 
de paus en hoe gaat deze met het gewe-
ten van de mensen om?

Opdat een opgroeiende mens zich 
kan oriënteren en ooit zijn leven zelf ter 
hand kan nemen, krijgt hij al vanaf een 

heel vroeg tijdstip van zijn aards bestaan 
belangrijke informaties. Als zuigeling 
ziet hij al, wie vader en moeder zijn, hij 
begrijpt, dat hij een zelfstandig individu 
in een veelvoudig milieu is en komt zijn 
naam te weten. Hij onderscheidt droom, 
fantasie en werkelijkheid, hij leert zijn 
familie kennen, maakt zich een voor-
stelling van zijn dorp of van zijn stad, 
daarna van zijn land en van de hele we-
reld. Later begint hij over spontane in-
drukken en over het speels geleerde na 
te denken en enkele inzichten te formu-
leren, die hem met alle mensen verbin-
den: bijvoorbeeld dat hij zichzelf niet 
geschapen heeft, dat de toekomst onze-
ker, maar de dood een onontkoombaar 
feit is. Het “coördinatennet”, waarin de 
opgroeiende mens zich beweegt, wordt 
steeds dichter. En hoe zekerder hij zich 

Wat is het geloofsgoed?” vroeg 
de grote Engelse theoloog 
John Henry Newman in een 

van zijn essays. “Het is dat, wat je toe-
vertrouwd is, niet dat, wat jij ontdekt 
hebt. Wat je ontvangen hebt, niet wat 
je hebt uitgedacht. Niet een zaak van 
de slimheid, maar van de leer. Niet van 
het privégebruik, maar van de openbare 
overlevering.” Deze zin zou ook de paus 
onderschrijven. En wel iedere paus. 
Want deze zin raakt de vanzelfsprekend-
heid van het leergezag van de katholie-
ke Kerk,waarvan de bisschop van Rome 
nog altijd de vertegenwoordiger is. Niet 
het leergezag bepaalt, hoe het geloof ge-
formuleerd moet worden. Maar het ge-

loof  bepaalt, wat het leergezag kan for-
muleren. Wanneer dus een paus feitelijk 
geheel nieuwe geloofswetten aan de ka-
tholieken presenteren – of ze nu star 
zijn of niet – en ze daartoe in hun gewe-
ten verplichten, dan zou hij zijn ambt 
misbruiken.

Iets anders is het, dat de Kerk in de 
loop van haar geschiedenis op steeds 
weer nieuwe vragen antwoorden moet, 
die de vooruitgang van de wetenschap, 
culturele ontwikkelingen of gewoon-
weg het leven van de gelovigen aan haar 
voorleggen. Aan de mogelijkheden van 
de huidige geneeskunde, menselijk le-
ven vanaf het ogenblik van de bevruch-
ting te beïnvloeden, heeft in de eerste 
christelijke eeuwen nog niemand ge-
dacht. Vandaag moet de Kerk zich met 
prenatale diagnostiek of kunstmatige 

Geestelijk leven

Er zit een oude man in Rome, 
die starre geloofswetten 
formuleert en miljoenen 

mensen dwingt, zich daarnaar 
te richten. Het pausambt is 
toch alleen een instrument 

om het vrije geweten te 
knechten. In een democrati-

sche wereld behoort het 
afgeschaft te worden.
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daarin beweegt, des te betrouwbaarder 
wordt het voor hem. Tenslotte kan hij 
zichzelf “oriënteren”, veel van wat hij 
aanvankelijk in het vertrouwen op zijn 
ouders of leraren heeft aangenomen, is 
hem tot zekerheid geworden.

Zo is het ook gesteld met de chris-
tenheid. Ook zij heeft in de loop van de 
tijd een kennis verzameld en inzichten 
verkregen, die zij zichzelf niet gegeven 
heeft. Wie de Kerk wil begrijpen, moet 
zich tenminste een ogenblik lang een 
basis voor ogen halen, die voor het ker-
kelijk zelfbesef en het kerkelijk leerge-
zag beslissen is. Het geloof dat de paus 
en de bisschoppen aan de gfelovigen 
tonen, heeft de Kerk niet in haar bin-
nenste “uitgebroed”, het is van buitenaf 
op haar toegekomen. Evenals een jon-
ge mens zich zijn familie en zijn stam-
boom, zijn omgeving en zijn talenten 
niet kan verzinnen, maar zich erin ge-
plaatst ziet, zo zag en ziet ook de Kerk 
zich ten allen tijde in de situatie, dat 
haar iets overgeleverd wordt. Men kan 
dat traditie noemen, of maar van de “ei-
gen geschiedenis” spreken, waarvan de 
Kerk even weinig afstand kan doen als 
een mens – het zij dan, dat men bewust 
zoiets als geheugenverlies en daardoor 
de toestand van geestelijke ziekte zoekt.

Uit deze basis komt nu al het ande-
re voort. Dat de pausen en de grote sy-
nodes of concilies van de bisschoppen 
niet telkens weer het Credo veranderen 
of bijvoorbeeld sacramenten afschaf-
fen respectievelijk nieuwe definiëren, 
heeft een relatief eenvoudige reden. Zij 
zouden hun eigen verleden geweld aan 
doen, zij zouden de kennis prijsgeven, 
die de Kerk in de loop van de tijd over 
zichzelf, over haar begin, haar geschie-
denis en haar tradities verkregen heeft. 
Zo’n vasthouden aan de kern van het ge-
loof heeft overigens niets met ondemo-
cratische geest te doen. Als het Neder-
landse parlement morgen zou besluiten 
dat de bewoners van dit land in rechte 
lijn van de Azteken afstammen, dat Am-
sterdam aan de Missisippi ligt en dat de 
loopbaan van de ambtenaren in staats-
instellingen met ingang van heden voor 
paarden openstaat, dan zou dat geen 
bewijs van democratische deugd, maar 
een daad van collectieve onzin zijn.

Natuulijk, voorbeelden gaan mank 
– het geloofsgoed van de Kerk is wel 

heel wat anders dan het feit, dat paar-
den nu eenmaal ondeugdelijk zijn voor 
de overheidsdienst – maar het princi-
pe is hetzelfde. Er zijn dingen waarover 
men niet beschikt, maar men moet zich 
ernaar richten. En een mens is des te 
verstandiger, hoe meer hij zich gedraagt 
in overeenstemming met de natuur van 
de dingen, die hem opgelegd worden. 
Wie met de auto in een zijstraat rijdt, 

die op een hoofdstraat uitkomt, waarin 
men rechts of links kan afslaan, handelt 
verstandig als hij dat met in achtneming 
van het stoplicht of het voorrangsteken 
doet. Als hij geen rekening houdt met 
dit bepaalde tracé en rechtuit verder da-
vert, landt hij juist voor de muur. Tame-
lijk onverstandig.

Het sleutelwoord in deze samen-
hang is het woord geschiedenis. Velen 
doen immers alsof de Kerk met haar 
dogma’s en hiërarchieën ooit in de 

“donkere” middeleeuwen uit de hemel 
is gevallen. Helemaal mis. Juist de mid-
deleeuwen hadden er een goed ontwik-
keld gevoel voor, dat het christendom 
op een historisch fundament staat. De 
altaarstukken, beelden en fresco’s, de 
kostbare miniaturen in de handschrif-
ten van de kloosters, de cycli in steen ge-
houwen afbeeldingen in de romaanse 
en gotische kerken: zij zijn allemaal een 
unieke verwijzing nar de begintijd van 
het christendom. In de drie jaren van 
het openbaar werken van Jezus Chris-
tus trad er voor zijn toehoorders, vooral 
voor de twaalf apostelen, die Hem het 
naast stonden, iets geheel nieuws aan de 
dag. In hun stoutste dromen hadden zij 
er nooit aan gedacht, dat de belofte van 
de Messias, die iedere jood destijds uit 
de H. Schrift zeer goed vertrouwd was 
en waarnaar hij onder de druk van de 
bezetting van het land door de Romei-
nen in één woord reikhalzend uitzag, 
op deze manier in vervulling zou gaan. 
Niet alleen de gelijkenissen en lessen van 
de rabbi uit Nazareth waren nieuw, ook 
zijn spreken over de Vader, over zich-
zelf als de Zoon en over de Geest waren 
ongewoon, ja schandaleus. Daarna zijn 
smadelijke dood, zijn weer opduiken 
na drie dagen en tenslotte de buitenge-
wone gebeurtenissen op de eerste pink-
sterdag. Dat alles gebeurde onverwacht, 
paste niet in gerede concepten.

Maar precies zoals het gebeurd was, 
hebben de apostelen en leerlingen van 
Jezus het daarna opgeschreven en aan 
het nageslacht doorgegeven. “Reeds ve-
len hebben het ondernomen, een ver-
haal samen te stellen over alles wat er 
onder ons gebeurd is”, begint Lukas zijn 
evangelie. “Nu heb ook ik besloten, al-
les van 

Dat de pausen en de 
grote synodes of 
concilies van de 
bisschoppen niet 
telkens weer het 

Credo veranderen 
of bijvoorbeeld 
sacramenten 

afschaffen 
respectievelijk nieuwe 

definiëren, 
heeft een relatief 
eenvoudige reden. 

Zij zouden de 
kennis prijsgeven, 

die de Kerk in de loop 
van de tijd over 

zichzelf, over haar 
begin, haar 

eschiedenis en haar 
tradities verkregen 
heeft, en daarmee 

haar eigen verleden 
geweld aandoen.
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woede van haar verloofde tot de wilde 
dieren veroordeeld was, zelfs hun wild-
heid, uit respect voor haar maagdelijk-
heid. Toen zij uitgekleed werd, sloeg zij 
haar ogen zoals altijd kuis neer, om de 
blik van geen enkele man te ontmoeten, 
en bewerkte zo, dat de toeschouwers 
die met onbeschaamde ogen naderbij 
gekomen waren, met beschaamde te-
rugkeerden. Men zag de beesten op de 
grond liggen en haar voeten likken, en 
door hun stilzwijgen luid getuigen, dat 
zij het maagdelijk lichaam niet konden 
verwonden. Zij aanbaden hun buit en 
legden hun eigen natuur af, om de na-
tuur aan te nemen, die de mensen ver-
loren hadden”. Over hetzelfde wonder 
vertelt de H. Ambrosius als hij aan Sim-
plicianus schrijft: “De maagd loofde de 
Heer tussen de leeuwen, zonder angst 
verwachtte zij de naderkomende bees-
ten.” Wat deze kerkvader hier in het 
Westen getuigt, zegt de H. Gregorius in 
het Oosten. 

Ook de verbrandingsdood ontging 
zij op dezelfde wonderbare wijze. Een 
oud gebed, dat de H. Martelaren pleeg-
den te bidden, luidde: “Sta ons bij zo-
als Paulus in de gevangenissen, Thecla 
in het vuur enz.” Zo bevindt zich ook 
onder de geschriften die aan de H. Cy-
prianus worden toegekend, het gebed: 
“Bevrijd mij uit het midden van deze 
wereld, zoals u Thecla uit het midden 
van het amfitheater hebt bevrijd.” De 
H. Zeno, bisschop van Verona schrijft: 
“De aanklager richt het snijdend zwaard 
van zijn tong tegen Thecla; de openba-
re wetten moeten hun dienaren de hel-
pende hand reiken; de wildheid van de 
dieren werd door prikkels tot nog gro-
tere wildheid aangewakkerd, en is toch 
milder dan de mensen; zelfs zeemon-
sters worden op haar losgelaten; zij 
wordt van haar kleding ontdaan en met 
vuur bekleed. De toeschouwer gevoelt 
vrees bij zoveel dodelijke werktuigen, 
maar zij treedt met zekere schreden alle 
soorten van verschrikkingen ter aarde.”

De getuigenissen van deze be-
roemdste kerkleraren laten duidelijk 

Volgens de overlevering moet The-
cla de dochter van een aanzien-
lijk burger van Iconium geweest 

zijn en is zij door de prediking van de H. 
Paulus bekeerd tot het christendom. Zij 
wees daarna het huwelijk af, dat zij zou 
aangaan met haar verloofde, een knap-
pe, rijke en aanzienlijke jongeman. Wat 
zij aan opsmuk en edelstenen bezat, be-
steedde zij aan goede werken; vooral de 
gevangenbewaarders gaf zij veel, om zo 
haar leermeester, de H. Paulus, de nodi-
ge bezoeken te kunnen brengen. 

De H. Chrysostomus, op wie wij ons 
in deze kunnen beroepen, benut deze 
edelmoedigheid, om de gierigheid van 
de christenen in zijn tijd wat betreft het 
geven van aalmoezen te beschamen en 
hun ijver voor het luisteren naar Gods 
woord op te wekken.

Waar en wanneer haar martelaar-
schap voor Christus begonnen is, is on-
bekend, maar ze wordt aan de toorn van 
de bruidegom toegeschreven. Zij werd 
voor de wilde dieren gegooid, maar zij 
raakten haar niet aan. De H. Ambrosi-
us schrijft: “Zij ontvluchtte de echtelijke 
gemeenschap en temde, toen zij door de 

Geestelijk leven

H. Thecla, maagd en martelares
23 september

uitkomen, dat in de 4de en 5de eeuw de-
zelfde mening over de heiligheid en het 
martelaarschap van de H. Thecla in het 
Oosten en het Westen verbreid was. “De 
pijnen van de zalige Thecla zijn nie-
mand onbekend,” staat er in het leven 
van de H. Syncletica, “dat zij zich name-
lijk door vuur en wilde dieren een weg 
gebaand heeft.” 

Het oude martyrologium van de H. 
Hiëronymus verplaatst de lijdensplaat-
sen van de heilige maagd naar Rome. 
Over haar zalige dood, die volgens het 
Romeins brevier in haar 90ste levens-
jaar plaats vond, heeft de geschiedenis 
alleen bewaard, dat deze te Seleucië in 
Isaurië, nu Selefkeh, plaats had. Haar 
graf werd een veel bezochte bedevaarts-
plaats. De keizers Zeno en Justinianus 
bouwden daar ter ere van haar een grote 
kerk. De Grieken vereren haar sedert de 
oudste tijden als de voornaamste marte-
lares, en ook in het Westen is haar ver-
ering overal verbreid. Op afbeeldingen 
staat zij, soms met een (Grieks) kruis in 
de hand, omgeven door wilde dieren; 
ook ziet men naast haar vaker een bran-
dende, door neerstromende regen ge-
bluste, brandstapel, of zij bevindt zich 
in de kerker, omgeven door slangen, die 
door de bliksem gedood worden. De 
laatste afbeelding bevindt zich in de tot 
haar eer gewijde kathedraal te Milaan. 

In de kerkelijke gebeden voor de 
stervenden wordt zij aangeroepen: 
“Heer, zoals Gij uw heilige maagd en 
martelares Thecla van drie afschuwelij-
ke martelingen hebt bevrijd, wil ook de 
ziel van deze uw dienaar (dienares) be-
vrijden en ze met U van de hemelse goe-
deren doen genieten,. Amen.”
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zorgvuldig voor de klippen en zandbanken 
in de nabijheid van de haven in acht moe-
ten nemen, omdat vele schepen na een ge-
lukkige zeereis in de haven vergaan zijn; zo 
moeten ook zij, die in de deugd grote vor-
deringen hebben gemaakt, zich voor de eer-

zucht wachten; want maar al te dikwijls is 
het gebeurd, dat zij de onstuimige zee van 
deze wereld voorspoedig en gelukkig door-
kliefd, en aan alle stormen, door de duivel 
tegen hen verwekt, moedig hadden weer-
staan, doch ten laatste in ‘t gezicht van de 
haven, uit al te groot vertrouwen op hun be-
haalde overwinningen, door hun hovaar-
digheid en zorgeloosheid een droevige en 
betreurenswaardige schipbreuk hebben ge-
leden. Daarom noemen de heiligen de eer-
zucht een storm in de haven; anderen verge-
lijken haar bij een mens, die een rijk beladen 
en wel uitgerust schip bestijgt, en er zelf een 
opening in boort, waardoor het water bin-
nendringt en het doet zinken.

Vandaar hielden de oudvaders het niet 
voor noodzakelijk, de novicen ernstig te-
gen de eerzucht te waarschuwen, of hun ver-
schillende middelen daartegen aan de hand 
te geven; want zij veronderstelden, dat allen, 
die met bloedige wonden overdekt, de we-
reld pas hadden verlaten, in hun hart rede-
nen genoeg tot verootmoediging en bescha-
ming zouden vinden, en men hun derhalve 
slechts van onthouding, boetvaardigheid, 
verloochening en versterving diende te spre-
ken. De meer gevorderden echter, die reeds 
een geruime tijd hun zonden beweend, 
strenge boetvaardigheid gedaan en grote 
voortgang in de deugden gemaakt hebben, 
zijn verplicht zich bijzonder tegen de eer-
zucht in acht te nemen. Immers de eerstbe-
ginnenden, die nog geen deugden verwor-
ven, die hun kwade neigingen en verkeerde 
gewoonten nog niet afgelegd, en de zonden 

en overtredingen van hun vroeger leven nog 
niet genoegzaam beweend hebben, behoe-
ven zich niet bijzonder tegen de eerzucht te 
wapenen, want zij vinden in hun binnenste 
maar al te veel redenen tot droefheid, leed-
wezen en beschaming. Gebeurt het evenwel 

dat de eerstbeginnenden door de ijdele eer 
worden bekoord, o wat moeten zij zich dan 
diep verootmoedigen, zij, die zovele en gro-
te redenen hebben tot vernedering en ver-
sterving, en in weerwil hiervan, zich ijdel 
en hovaardig verheffen om een enkel goed 
werk, dat zij menen gedaan te hebben! Wat 
bedriegen en misleiden zij zichzelf! Een en-
kele van onze zonden is genoeg om ons met 
schaamte en ootmoed te vervullen; want om 
te zeggen dat iemand goed is, mag er niets in 
hem ontbreken, maar om te zeggen dat ie-
mand kwaad is, is het genoeg dat er één en-
kel gebrek in hem gevonden wordt. Wij doen 
echter juist het tegenovergestelde. Dagelijks 
bedrijven wij vele fouten, onvolmaakthe-
den en kleine zonden, en toch is dit alles 
niet voldoende, om ons gevoelens van oot-
moed in te boezemen. Het geringste goed, 
dat wij menen te bezitten, maakt ons ijdel 
en verwekt in ons hart een ver-langen naar 
de goedkeuring en achting van de wereld. 
Daaruit kunnen wij gemakkelijk. inzien, dat 
de eerzucht een gevaarlijke bekoring is, om-
dat zij niemand ontziet, en ons aanvalt, of-
schoon wij geen reden hebben om ons in ‘t 
minste te verheffen. Van die ondeugd zegt de 
H. Bernardus: zij is het, die ons het eerst in 
de zonde doet vallen, zij is het, waartegen 
wij het laatste moeten strijden. Wapenen wij 
ons derhalve met geduld, zegt de H. Augus-
tinus, en nemen wij ons voor deze ondeugd 
in acht, in navolging van den koninklijken 
profeet, die tot God verzuchtte: wend mijn 
ogen af, opdat zij geen ijdelheid zien.

Geestelijk leven

Niet alleen de eerst beginnen-
den in de deugd; maar ook die 
er reeds in gevorderd zijn; wor-
den door de eerzucht bekoord

 Over de goede en zuivere mening,
die wij bij onze werken moeten hebben

De H. Cyprianus sprekend over de 
bekoring, waarmee de duivel de 
goddelijke Zaligmaker ten tweede 

male aanrandde, toen hij Hem op de tin-
ne van de tempel gebracht had en tot Hem 
sprak: “indien gij Gods Zoon zijt, werp u dan 
naar beneden,” roept verontwaardigd uit: “o 
vloekwaardige boosheid van de duivel! Die 
helse geest meende, dat Hij, die de gulzig-
heid niet overwonnen had, door de eerzucht 
overwonnen kon worden. Daarom trachtte 
hij Hem te overreden, zich van den tempel 
te werpen en door de lucht te vliegen, opdat 
Hij hierdoor een voorwerp van bewondering 
voor al het volk zou worden. De duivel ver-
keerde in de waan, dat zijn boos opzet tegen 
de Zaligmaker zou gelukken, zoals het met 
zoveel anderen reeds gelukt was. Hij had 
de ondervinding opgedaan, dat hij dikwijls 
door de eerzucht had ten onder gebracht, 
die hij door geen andere middelen had kun-
nen overwinnen. Tevergeefs had hij de Zalig-
maker door de gulzigheid bekoord, nu zal 
hij de eerzucht te baat nemen, die veel moei-
lijker te overwinnen is. Want weinigen wor-
den er gevonden, die voor de lof en de goed-
keuring van de mensen ongevoelig zijn. En 
evenals het getal van degenen gering is, die 
gaarne kwaad van zich horen spreken, zo is 
het getal van hen nog veel geringer, die niet 
gaarne met lof van zich horen gewagen. Der-
halve zijn niet enkel de eerstbeginnenden 
in de deugd, maar ook de volmaakteren, ja 
zelfs de heiligsten aan de bekoringen van 
eerzucht blootgesteld; en juist deze laatsten 
moeten er het meest tegen strijden.”

Volgens het getuigenis van den heilige 
abt Nilus, een leerling van den H. Johannes 
Chrysostomus, behandelden de oudste en 
bedrevenste vaders in de woestijn de eerst-
beginnenden en de nieuwelingen geheel an-
ders dan de reeds gevorderden en volmaak-
ten. Aan de eerstbeginnenden schreven zij 
matigheid en onthouding voor, omdat, naar 
hun gevoelen, hij die zich door gulzigheid 
laat overmeesteren, spoedig door de onkuis-
heid overwonnen zal worden; want die aan 
een zwakkere bekoring geen weerstand kan 
bieden, zal meer dan waarschijnlijk voor 
een sterkere bezwijken. De meer gevorder-
den echter spoorden zij aan tot onafgebro-
ken waakzaamheid tegen de eerzucht en de 
hovaardigheid. Evenals de zeevaarders zich 

Alfonsus Rodrigues
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min iets baten een vader, een broeder, 
een moeder, een kind te hebben, die op-
merkelijk zijn door hun deugd, als wij-
zelf hen niet navolgden.

Na de genade van God moet u uw 
vertrouwen alleen stellen op uw goe-

de werken. Als het moederschap voor 
Maria een titel was geweest, voldoende 
voor de zaligheid, dan zouden de joden 
die bloedverwant waren van Christus 
van een dergelijke titel genoten hebben, 
evenals de inwoners van de stad waarin 
Hij geboren werd, alsook zijn broeders. 
Welnu, zolang zijn broeders hun eigen 

Wanneer u een vrouw zult 
horen uitroepen: “Zalig de 
schoot, die u heeft gedra-

gen, en de borsten die u hebben ge-
zoogd;” en Jezus aan haar antwoor-
den: “Zalig veeleer zij die luisteren naar 
Gods woord en het onderhouden;” dan 

mag u dat niet zó opvatten, dat Hij zijn 
Moeder minachtte. Hij wilde er slechts 
op wijzen, dat de naam van moeder 
haar niets zou baten, wanneer zij niet 
zou uitmunten door deugd en geloof. 
Maar als het Maria zonder de deugd 
niets zou baten, Christus ter wereld te 
hebben gebracht, dan zal het ons even-

Geestelijk leven

Aankondigingen

Nederland 

zondag    9  september Gezinsdag in Gerwen

België 

zondag    2  september Parochiefeest in de Hemelstraat

zat. t/m zon.     8 t/m  9  september Rommelmarkt

zat. t/m zon.  15 t/m 16 september Rommelmarkt

Homilie van de H. Johannes 
Chrysostomus
Over het evangelie van de H. Lukas 11, 27-28

belangen behartigden, trokken zij geen 
enkel voordeel van hun bloedverwant-
schap; dezelfde veroordeling die op de 
wereld rustte betrof ook hen.

Zij werden pas een voorwerp van be-
wondering toen zij uitschitterden door 
eigen deugd. Het vaderland van de Ver-
losser werd verwoest en aan de vlammen 
overgeleverd zonder dat deze titel haar 
had kunnen redden; zij die door het 
bloed met hem verenigd waren werden 
op jammerlijke wijze omgebracht. Hun 
bloedverwantschap was onvlodoende 
om hen te redden daar zij zich niet on-
der de schutse van de deugd bevonden. 
Zij die het meest schitterden waren de 
apostelen, omdat zij de banden zochten 
die het geschiktst waren om hen recht-
streeks met Christus te verenigen, de 
banden van de gehoorzaamheid. Dat is 
een bewijs dat het geloof, de deugden 
en de goede werken onontbeerlijk zijn 
voor ons; deze weg is de enige die ons 
tot de zaligheid kan leiden.
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Gerwen: St. Clemenskerk 
Priorij St. Clemens, Heuvel 23, 
5674 RR  Nuenen     
Tel:  040/283 45 05    
Fax: 040/284 71 17
zondag  10.30 uur gezongen H. Mis
ma./din./don. 18.30 uur; 
woe./vrij. 7.15 uur; zat. 8.30 uur       
            

Den Haag
Kapel O.L.V. van de Rozenkrans
Calandkade, tegenover nr.160, (kerkboot)
2521 AA Den Haag. Tel: 070/389 65 60
zondag 10.30 uur Gezongen H. Mis. 
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Tel. 02/550 00 20; Fax 02/550 00 29 
Door de week: 
7.15 uur H. Mis 

St. Jozefkerk
Frère - Orban Square, 1040 Brussel
Tel. 0474/860755
Zon- en feestdagen: 8.00 en 10.00 uur
H. Mis. Door de week: 18.00 uur.

Antwerpen     
Priorij van het Allerheiligste Sacrament 
Hemelstraat 21-23, 2018 Antwerpen 
Tel. 03/229 01 80; Fax 03/229 01 89 
Zon- en feestdagen:
7.30 uur en 10.00 uur Hoogmis, 
18.00 uur Lof met Rozenhoedje. 
Door de week: 
18.30 uur H. Mis

Gent
Sint-Amanduskapel, 
Kortrijksesteenweg 139, 
9000 Gent; Tel. 03 / 229 01 80 
Zon- en feestdagen 10.00 uur Hoogmis.      

Namen
Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux 10,  
5000 Namur; Tel. 02 / 550 00 22 
Zon-en feestdagen:
10.30 uur Gezongen H. Mis. 
Door de week: woensdag en 1ste vrijdag v.d. 
maand 19.00 uur H. Mis (buiten de school-
vacanties).
    
Quiévrain
Carmel du Sacré Coeur, 
16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain 
Carmel: Tel. 065 / 45 79 22 
Aalmoezenier : Tel. 065 / 45 81 65, 
Huisnr. 20
Zondag 10.15 uur H. Mis. 
Door de week 8.00 uur H. Mis.
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