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Editorial

Geachte lezers,

Enerzijds had de Maagd Maria door haar geboorte, als 
dochter van Adam, in contact moeten komen met de erfzon-
de. De eerste mens heeft, door zijn zonde, voor zichzelf en 
voor ons de oorspronkelijke gerechtigheid verloren, d.w.z. de 
heiligmakende genade en de voorrechten die er mee gepaard 
gingen. Zo hij onschuldig was gebleven zou hij deze gaven 
voor zichzelf hebben bewaard en aan ons hebben doorgege-
ven. De wet die op onze gevallen menselijke natuur weegt is 
algemeen: zoals de natuur langs de weg van de voortplanting 
aan alle mensen wordt doorgegeven, zo wordt zij doorgege-
ven ontdaan van de heiligmakende genade. De mens is meer 
geneigd tot de begeerte, tot de ongeregeldheid van de passies, 
tot de dwaling, onderworpen aan het lijden en aan de dood. 
“Allen hebben gezondigd in Adam”, zegt St. Paulus. Maria 

had dus, door haar geboorte, als dochter van Adam, in aanra-
king moeten komen met de erfzonde. Hoe kon zij, opgeno-
men in de stroom van de voortplanting, ontsnappen aan de 
stroom van de zonde? En, zoals de heilige apostel Petrus zegt, 
“er is geen heil dan door Jezus Christus, want geen andere 
naam is gegeven aan de mensen waardoor wij gered moesten 
worden”. “Er is slechts één middelaar tussen God en de men-
sen”, zegt ook de H. Paulus, “Jezus Christus, die zichzelf heeft 
overgeleverd aan de dood voor de redding van alle mensen”. 
Er is geen heil voor iemand dan door het bloed van de Verlos-
ser, die de Redder is van alle mensen zonder een enkele uit-
zondering. In die zin heeft Maria dus, evenals de andere men-
senkinderen, redding nodig.

Maar anderzijds is Maria van alle eeuwigheid geroepen 
om de moeder van de Verlosser te zijn. – De hemelse Vader 
heeft haar, door een liefde van voorkeur, uitverkoren onder 
alle vrouwen opdat zij, in de tijd, een lichaam geeft aan de 
enige Zoon, voortgebracht van alle eeuwigheid.

Zal Maria, geroepen tot zo’n glorievol moederschap, op 
de wereld kunnen komen met de erfsmet? Zal zij geboren 
kunnen worden zonder de genade, zij die de Moeder van de 
Maker van de genade zal zijn? Zal zij geboren kunnen wor-
den, geneigd tot de begeerte, tot de ontreddering van de ge-
voeligheid, tot de dwaling, zij die de Moeder zal zijn van het 
vleesgeworden Woord?

Hoe moeten derhalve die twee schijnbaar onverenigba-
re zaken tot overeenstemming gebracht worden: Maria moet 
als dochter van Adam de erfsmet krijgen, maar, geroepen om 
Moeder van God te zijn, moet zij van iedere smet verschoond 

Maria is beschermd tegen de 
erfzonde, door de toekomstige 

verdiensten van haar Zoon.

zijn, zij moet ontsnappen aan de algemene besmetting. Maar 
hoe zal deze uitzondering verwerkelijkt worden?

De heilige Kerk, door de Onbevlekte Ontvangenis vast te 
stellen, en de hemel langs de weg van de verschijningen van 
Lourdes, waar de Heilige Maagd zich doet kennen: “Que soy 
era immaculada coucepciou”, antwoorden ons: er is voor Ma-
ria een unieke wijze van verlossing: beschermende verlossing, 
en niet alleen bevrijdende en herstellende verlossing. Maria is 
beschermd tegen de erfzonde, door de toekomstige verdiensten 
van haar Zoon, en dit woord openbaart ons de diepe harmonie 
van dit mysterie, die vroeger voor grote heiligen verborgen is ge-
bleven.

Reeds vanaf het begin van het christendom heeft de Kerk de 
ervaring gehad van de altijddurende bijstand van de Moeder van 
God, zeker verschillend volgens de afwisseling van de tijdper-
ken, maar altijd passend en vervuld van een bewonderenswaar-
dige zachtheid. Maria is nooit verstoken geweest van deze gene-
genheid van een heel moederlijk hart, waarmee zij zich, tot haar 
laatste snik, heeft gewijd aan de vorming van de Bruid die haar 
Zoon had verworven ten koste van zijn Goddelijk Bloed. Men 
zou kunnen zeggen dat haar enige rol is, zich bezig te houden 
met de belangen van het christenvolk – wat menigmaal is ge-
bleken in wanhopige situaties – vooral om de harten van allen 
te trekken om Jezus te beminnen en zich aan Hem toe te wij-
den. Dat heeft prachtig geschitterd in de grot van Massabielle, 
waar zij zich vol medelijden voor onze ongelukkige menselijke 
samenleving toont, die, na het juk van de goddelijke wetten te 
hebben afgeschud, naar haar ondergang glijdt. Na haar verschij-
ningen heeft zij de mensen opgeroepen tot boete en, door de li-
chamen wonderbaarlijk te genezen, is zij begonnen een weg te 
openen voor de genezing van de gewonde zielen.

Pater Jürgen Wegner
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Fulgens Corona

De stralende erekroon, waarmee 
God het allerzuiverste voorhoofd van 
de maagdelijke Moeder Gods heeft om-
kranst, neemt voor Ons nog in luister 
toe, wanneer Wij ons de dag herinneren, 
dat honderd jaren geleden onze Voor-
ganger Pius IX z.g., omringd door een 
groot aantal kardinalen en bisschop-
pen, met onfeilbaar apostolisch gezag 
verklaarde, verkondigde en plechtig be-
paalde : “dat de leer, welke inhoudt, dat 
de allerzaligste Maagd Maria in het eer-
ste ogenblik van haar ontvangenis door 
een bijzondere genade en voorrecht van 
de almachtige God, met het oog op de 
verdiensten van Jezus Christus, de Ver-
losser van het menselijk geslacht, tegen 
alle smet der erfschuld door vrijwaring 
immuun is gebleven, door God is ge-
openbaard en derhalve door alle gelo-
vigen vast en standvastig moet worden-
Geloofd”. (Dogm. Bull Ineffabilis Deus, 
8 december 1854)

De gehele katholieke wereld ontving 
met vreugde deze uitspraak van de paus, 
waarnaar zij reeds lang vurig had uitge-
zien; het gevolg was, dat de verering van 
de gelovigen voor de maagdelijke Moe-
der Gods sterk toenam - een verering, 
die vanzelfsprekend zoveel bijdraagt tot 
de bloei van de christelijke zeden -; ver-
volgens werden ijverig nieuwe studies 
ter hand genomen, waardoor de waar-
digheid en heiligheid van de verheven 
Moeder Gods in een schitterend nieuw 
licht zijn geplaatst.

Het schijnt, alsof de allerzaligste 
Maagd Maria zelf deze uitspraak, door 
de plaatsvervanger van haar Goddelijke 

Zoon op aarde onder bijval van de ge-
hele Kerk gegeven, heeft willen beves-
tigen. Er waren immers nog geen vier 

jaren voorbij, toen in een Frans dorpje 
aan de voet van de Pyreneeën een on-
schuldig eenvoudig meisje een verschij-
ning kreeg van de maagdelijke Moeder 
Gods in de grot van Massabielle. Zij was 
jeugdig en beminnelijk van uiterlijk en 
gekleed in een schitterend wit kleed met 
een blauwe afhangende gordel en wit-

te mantel. Toen het meisje, dat Zij met 
haar verschijning vereerde, Haar drin-
gend naar haar naam vroeg, antwoord-
de Zij met de ogen naar de hemel en 
vriendelijk glimlachend : “Ik ben de 
Onbevlekte Ontvangenis”.

De gelovigen hebben dit voorval 
in juiste zin verstaan; ontelbaar bij-
na waren de pelgrims, die overal van-
daan naar de grot van Lourdes samen-
stroomden, daar hun geloof opwekten, 
hun godsvrucht verdiepten, en zich be-
ijverden hun leven met de christelijke 
voorschriften in overeenstemming te 
brengen; ook vonden daar niet zelden 
op hun beden mirakelen plaats, die al-
len met bewondering vervulden en tege-
lijk een bewijs waren, dat de katholieke 
godsdienst de enige door God geopen-
baarde en gewilde godsdienst is.

Vooral natuurlijk hebben de Pau-
sen van Rome dit zo verstaan; want het 
prachtige godshuis, dat reeds na enige 
jaren daar verrezen was door de toewij-
ding van priesters en gelovigen, verrijk-
ten zij mild met geestelijke voorrechten 
en gunsten.

Getrouwe weergave
In die Apostolische brief, waarin 

onze bovengenoemde Voorganger be-
paalde, dat dit onderdeel van de chris-
telijke leer door alle gelovigen vast en 
onwankelbaar moest worden aanvaard, 
deed Hij niets anders dan een getrouwe 
weergave geven, bekrachtigd door zijn 
gezag, van de uitspraken van de heilige 
Vaders en van de gehele Kerk, die vanaf 
de vroegste tijden alle volgende eeuwen 
begeleidden.

Fulgens Corona
Encykliek van paus Pius XII, 8 september 1953

Paus Pius XII schreef deze encykliek op 8 september 1956. 

Hij wilde met dit schrijven het Mariajaar 1954 aankondigen dat 

geheel en al onder het teken moest staan van de afkondiging van 

het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis en van het eeuwfeest 

van de verschijningen van Onze Lieve Vrouw te Lourdes. 
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Vooreerst nu vinden wij de grond-
slag voor deze leer in de H. Schrift zelf, 
waarin God, Schepper van alle dingen, 
na de droeve val van Adam tot de slang, 
bekoorder en verleider, deze woorden 
spreekt, die niet weinigen van de Va-
ders en Kerkleraren en zeer velen van de 
deskundige exegeten op de maagdelijke 
Moeder Gods laten slaan: “Ik zal vijand-
schap wekken tussen u en de vrouw, tus-
sen uw kroost en haar kroost...” (Gen. 
3, 15). Welnu, als de zalige Maagd Ma-
ria ooit verstoken was geweest van de 
goddelijke genade, doordat Zij name-
lijk bij haar ontvangenis met de erfzon-
deschuld besmet was, dan zou er op 
dat ogenblik althans, hoe kort dit ook 
duurde, tussen Haar en de slang niet die 
eeuwigdurende vijandschap hebben be-
staan, die we vanaf de oudste overleve-
ring tot aan de plechtige dogmaverkla-
ring van de Onbevlekte Ontvangenis 
vermeld vinden, maar eerder juist on-
derworpenheid.

Bovendien wordt de Allerheilig-
ste Maagd begroet met de woorden: 
“vol van genade” en “gezegend onder 
de vrouwen” (Luc. 1, 18). De katho-
lieke traditie heeft deze woorden altijd 
als volgt verstaan: “deze uitzonderlijke 
plechtige groet, die bij geen andere ge-
legenheid gehoord is, duidt aan, dat de 
Moeder Gods de zetel was van alle god-
delijke genaden, dat Zij met alle gena-
degaven van de H. Geest versierd was, 
ja zelfs de bijna oneindige schatkamer 
en onuitputtelijke afgrond van deze ge-
nadegaven, zodat Zij nooit aan de vloek 
onderworpen” (Luc. 1, 42) is geweest.

Deze leer hebben de Vaders in de 
eerste eeuwen van de Kerk zonder één 
uitzondering duidelijk overgeleverd. 
Zij immers noemen de H. Maagd de le-
lie onder de doornen, ongerepte aarde, 
onbevlekte, steeds gezegende, vrij van 
alle besmetting der zonde, onbederfe-
lijk hout, altijd heldere bron, de enige 
dochter alleen van het leven niet van de 
dood, spruit van de genade niet van de 
toorn, in alle opzichten ongerept, hei-
lig en volkomen vrij van iedere smet van 
zonde, schoner dan de schoonheid, hei-
liger dan de heiligheid, de enig heilige, 
die met uitzondering van God alleen al-
len overtrof, en van nature schoner, be-
valliger en heiliger was dan zelfs Cheru-

bijnen en Serafijnen en het gehele koor 
der Engelen.

Zuiverste en heiligste
Als men deze lofprijzingen over de 

zalige Maagd Maria aandachtig, zoals 
men hier mag verwachten, beschouwt, 
wie zal het dan durven betwijfelen, dat 
Zij die zuiverder was dan de Engelen en 
te allen tijde zuiver, één ogenblik, hoe 
kort ook, niet van elke zondesmet vrij 
is geweest? Met het volste recht spreekt 
daarom de H. Ephraïm haar Goddelijke 
Zoon met deze woorden toe: “Gij en uw 
Moeder zijt werkelijk in elk opzicht ge-
heel schoon. Want noch in U, noch in 
uw Moeder is er enige smet” (Carmi-
na Nisibena, ed. Bickell, 123). Uit deze 
woorden blijkt duidelijk, dat er slechts 
bij één onder al de heilige mannen en 
vrouwen sprake kan zijn van een volko-
men vrij zijn van elke zondesmet; en te-
vens dat Zij dit uitzonderlijk voorrecht, 
dat aan niemand anders ooit werd ge-
schonken, daarom van God heeft ver-
kregen, omdat Zij tot de waardigheid 
van Moeder Gods was verheven. Deze 
verheven taak, die op het concilie van 
Efese op plechtige wijze tot dogma werd 
verklaard tegenover de dwaalleer van 
Nestorius en die de verhevenste schijnt 
te zijn die men kan uitdenken, vereist 
de volheid van de goddelijke genade 
en een ziel, die vrij is van elke smet; zij 
veronderstelt toch de hoogste waardig-
heid en heiligheid na Christus. We kun-
nen zelfs zeggen, dat uit deze hoge uit-
verkiezing tot Moeder Gods, als uit een 
heldere verborgen bron, alle voorrech-
ten en genaden voortvloeiden, die haar 
ziel en leven op zulk een buitengewone 
wijze sierden.

Terecht verklaart de Aquiner: “Om-
dat de H. Maagd de Moeder van God 
is, bezit Zij in zekere zin een oneindige 
waardigheid door het oneindige goed, 
dat God is”. (Thom. v. Aquino, S.Theol. 
I, q. 25, a. 6). En een bekend schrijver 
legt dit kernachtig uit: “De H. Maagd... 
is de Moeder van God; derhalve is Zij 
de zuiverste en heiligste, in deze zin, dat 
er onder God geen grotere zuiverheid 
denkbaar is”. (Cornelius a Lapide, in 
Matthaeum, 1, 16) .

En afgezien hiervan, als wij de zaak 
aandachtig overwegen, vooral rekening 
houdend met de omstandigheid, dat 

God de Moeder van zijn Enige Zoon 
zonder twijfel met vurige en hartelijke 
liefde bemind heeft en nog bemint, hoe 
kan dan de gedachte zelfs maar bij ons 
opkomen, dat Zij ooit, hoe kortstondig 
ook, aan de zonde onderworpen of van 
de genade verstoken was? Zeer zeker 
was God in staat om Haar krachtens de 
verdiensten van de Verlosser dit schitte-
rend voorrecht te schenken; dat dit nu 
niet gebeurd zou zijn, kunnen we ons 
niet eens indenken. Het was immers 
passend, dat de Verlosser een Moeder 
had, die Hem zoveel mogelijk waardig 
was; en dit zou Zij niet geweest zijn, in-
dien Zij door de erfzonde bevlekt aan 
de afschuwelijke macht van de duivel 
onderworpen was geweest, ook al bleef 
dit beperkt tot het moment van haar 
ontvangenis.

Door Christus verlost
En men kan niet aanvoeren, dat 

hierdoor de Verlossing van Christus 
minder wordt, alsof deze zich niet lan-
ger tot alle kinderen van Adam uitstrekt, 
en dat er aldus afbreuk wordt gedaan 
aan de taak en de waardigheid van de 
Goddelijke Verlosser zelf. Want als wij 
aandachtiger op de zaak ingaan, zien 
wij gemakkelijk in, dat Christus de Heer 
zijn Moeder juist op volmaakte wijze 
heeft verlost, daar Zij met het oog op 
zijn verdiensten door God tegen alle 
smet der erfzonde gevrijwaard was. Zo 
worden de oneindige waardigheid van 
Jezus Christus en zijn taak als algemene 
Verlosser door dit leerstuk niet verzwakt 
of verminderd, maar zeer versterkt.

Vele niet-katholieken en protestan-
ten vallen daarom ook in dit punt ten 
onrechte onze verering voor de maag-
delijke Moeder Gods aan, alsof wij iets 
zouden onttrekken aan de cultus, die 
alleen aan God en Jezus Christus ver-
schuldigd is, terwijl daarentegen elk 
eerbetoon, dat wij aan onze hemelse 
Moeder brengen, ongetwijfeld strekt tot 
glorie van haar Goddelijke Zoon, niet 
alleen omdat alle genaden en alle ga-
ven, zelfs de hoogste, uit Hem voortko-
men, als uit hun eerste oorsprong, maar 
ook omdat “vaders de trots zijn van hun 
kinderen”. (Spreuken 17, 6)

Daarom werd dit leerstuk vanaf de 
oudste tijden van de Kerk voortdurend 
duidelijker erkend en voortdurend wij-
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der bekend, zowel bij de Herders als 
in de geest en het bewustzijn van het 
christelijke volk. De bewijzen hiervoor 
vinden wij vooreerst in de geschriften 
van de Kerkvaders, zoals wij reeds ge-
zegd hebben; vervolgens in de kerkver-
gaderingen en in de acten van de Pausen 
van Rome; tenslotte in de oudste litur-
gieën, wier heilige boeken, ook de aller-
oudste, dit feest geven als door het voor-
geslacht overgeleverd.

Bovendien zijn er bij alle gemeen-
ten van Oosterse christenen, die reeds 
lang geleden van de katholieke Kerk 
zijn afgescheiden, zowel vroeger als nu 
aanhangers van deze leer, al zijn zij in 
hun opvattingen niet vrij van dwaling 
en vooroordeel; jaarlijks vieren zij het 
feest van de Onbevlekte Maagd; zoiets 
zou zeker niet het geval zijn, als zij niet 
reeds vroeger deze leer gekend hadden, 
voordat zij namelijk uit de éne schaap-
stal wegtrokken. Nu het bijna honderd 
jaar geleden is, dat paus Pius IX z.g. dit 
buitengewone voorrecht van de maag-
delijke Moeder Gods plechtig defini-
eerde, willen Wij gaarne met de woor-
den van dezelfde paus dit gehele betoog 
samenvatten en besluiten: “Deze leer is 
volgens de Vaders door de H. Schrift ge-
waarborgd, zij is in de overlevering door 
zoveel getuigenissen van de Vaders ge-
staafd, zij is in zoveel oorkonden van 
eerbiedwaardige ouderdom neergelegd 
en tot uitdrukking gebracht, door het 
hoogste beslissende gezag in de Kerk 
uitgevaardigd en bevestigd”, (Dogma-
tische Bull, Ineffabilis Deus) dat voor 
Pausen en gelovigen “niets aangenamer 
en dierbaarder is dan de maagdelijke 
Moeder Gods overal te vereren, aan te 
roepen en te prijzen als de Onbevlekt-
Ontvangene”.

Tenhemelopneming
Die kostbare edelsteen, waarmee 

honderd jaren geleden de diadeem van 
de H. Maagd Maria werd getooid, schit-
tert, dunkt Ons, thans nog schoner, nu 
het Ons door de leiding van de Godde-
lijke Voorzienigheid ten deed viel, dat 
Wij op het einde van het jubeljaar 1950 
- dankbaar herinneren Wij het Ons - het 
dogma mochten afkondigen, dat de ver-
heven Moeder Gods met lichaam en ziel 
ten hemel is opgenomen; tevens moch-
ten Wij daarmede aan de wensen van 
het christelijke volk voldoen, die reeds 

openlijk en duidelijk tot uiting kwa-
men, toen het dogma van de Onbe-
vlekte Ontvangenis van Maria werd af-
gekondigd. Zoals Wij immers toen in 
de Apostolische Brief Munificentissi-
mus Deus schreven: “koesterden de ge-
lovigen de stellige verwachting, dat het 
hoogste leergezag in de Kerk ook het 
dogma van de Tenhemelopneming van 
Maria’s lichaam zo spoedig mogelijk 
zou afkondigen”.

Wij hebben de indruk, dat sinds 
die tijd het geheim van de Onbevlek-
te Ontvangenis duidelijker spreekt tot 
geest en hart van alle gelovigen. Deze 
beide dogma’s zijn immers ten nauw-
ste met elkaar verbonden. Doordat nu 

de Tenhemelopneming van de Maagd 
Maria tot dogma werd verheven en in 
het juiste licht werd gesteld - en dit leer-
stuk is als het ware de voltooiing en de 
bekroning van het eerste voorrecht van 
Maria - is het gevolg juist geweest, dat de 
wonderlijke wijsheid en harmonie van 
het goddelijk raadsbesluit, waardoor 
God wilde, dat de allerheiligste Maagd 
Maria vrij was van iedere erfsmet, ten 
volle tot hun recht kwamen.

Zo waren door deze twee heerlijke 
voorrechten, aan de maagdelijke Moe-
der van God geschonken, zowel het 
begin als het einde van haar pelgrims-
tocht op aarde van een schitterend 
licht omgeven; aan haar volkomen on-
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schuld van ziel, vrij van elke smet, be-
antwoordt wonderlijk passend de groot-
ste “verheerlijking” in haar maagdelijk 
lichaam; en evenals Zij met haar enigge-
boren Zoon verbonden was in de strijd 
tegen de verdorven helse slang, zo heeft 
Zij ook met Hem gedeeld in de heerlijke 
overwinning op de zonde en de droevi-
ge gevolgen ervan.

Doet wat Hij zal zeggen
Het is echter niet alleen de bedoe-

ling, dat dit eeuwfeest het geloof ver-
levendigt en de liefde jegens de maag-
delijke Moeder Gods doet toenemen 
bij alle katholieken, maar ook dat het 
hun christelijke levenswandel zoveel 
mogelijk in overeenstemming brengt 
met haar toonbeeld. Evenals alle moe-
ders het buitengewoon prettig vinden te 
zien, dat hun kinderen zozeer op haar 
lijken, zo vindt onze zoete Moeder Ma-
ria niets aangenamer of meer gewenst 
dan te zien, dat zij, die Zij onder het 
kruis van haar Zoon in zijn plaats als 
kinderen aannam, in hun denken, spre-
ken en handelen de schoonheid en trek-
ken van haar ziel weergeven.

Opdat echter deze liefde niet ijdel 
is, niet een valse uiterlijke devotie of 
een onbetrouwbaar kortstondig gevoel, 

doch oprecht, waar en krachtdadig is, 
moet Zij ongetwijfeld ons allen, ieder 
naar eigen levensomstandigheden, hel-
pen om de deugd te verkrijgen. Vooral 
nu wij het mysterie vieren van de aller-
heiligste Maagd, wier ontvangenis zelf 
onbevlekt was en vrij van iedere smet 
van de erfzonde, moeten wij ons aange-
spoord voelen tot die onschuld en rein-
heid van zeden, die zelfs voor de klein-
ste zonde terugdeinst.

Het is alsof de allerheiligste Maagd 
Maria, die nooit in haar leven - noch in 
blijde zoete ogenblikken, noch in droe-
ve omstandigheden en te midden van 
wrede smarten, waardoor Zij de Ko-
ningin van de martelaren werd - van de 
voorschriften en het voorbeeld van haar 
Goddelijke Zoon ook maar het gering-
ste afweek, tot ons allen en tot ieder van 
ons afzonderlijk de woorden herhaalt, 
die Zij op de bruiloft van Kana tot de be-
dienden sprak, als het ware wijzend op 
Jezus Christus : “Doet wat Hij u zeggen 
zal” (Joh. 2, 5). Deze aansporing juist, 
in ruimere zin dan te verstaan, schijnt 
Zij voor ons allen thans te herhalen, nu 
het meer dan duidelijk is, dat alle ram-
pen, die de mensen zo zwaar treffen, 
waaronder landen en volken gebukt 
gaan, hun diepste grond vooral hierin 

vinden, dat niet weinigen “Mij hebben 
verlaten, Mij, de bron van levende wate-
ren: om zich gebarsten putten te slaan, 
die geen water kunnen houden” (Jer. 2, 
13); Hem hebben durven verlaten, Die 
alleen is “de weg, de waarheid en het le-
ven” (Joh. 14, 6). Als wij dus afgedwaald 
zijn, moeten wij op de rechte weg te-
rugkeren; als de duisternis van dwaling 
onze geest omhuld heeft, moet deze 
zo spoedig mogelijk door het licht van 
de waarheid verdreven worden; als die 
dood, die inderdaad een dood is, bezit 
van onze zielen heeft genomen, moeten 
wij met brandend verlangen naar het le-
ven grijpen; dat hemelse leven namelijk, 
dat geen einde kent, daar het voortkomt 
van Jezus Christus; indien wij immers 
Hem in dit aardse ballingsoord trouw 
volgen, zullen wij ongetwijfeld samen 
met Hem het eeuwige geluk in de he-
mel genieten. Dit leert ons en hiertoe 
vermaant ons de H. Maagd Maria, onze 
allerzoetste Moeder, die ons inderdaad 
meer dan alle moeders met een waar-
achtige liefde bemint.

Maatstaf voor goed en kwaad
Zulke aansporingen en wenken, tot 

ons allen gericht, om tot Christus terug 
te keren en nauwgezet volgens zijn ge-
boden te leven, hebben de mensen he-
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den bijzonder nodig, zoals gij zeer wel 
weet, Eerbiedwaardige Broeders. Velen 
toch zijn er op uit om het christelijk ge-
loof met wortel en tak uit hun zielen te 
rukken; en dit doen zij nu eens op verho-
len en listige wijze, dan weer door open-
lijk en vermetel hun dwalingen te verkon-
digen en er mee te koop te lopen, waarop 
zij nog brutaal zich beroemen, alsof men 
ze beschouwen moet als de glorie van 
deze verlichte en moderne eeuw. Maar 
wanneer de heilige godsdienst wordt 
verworpen en wanneer de wil van God, 
maatstaf voor wat goed of kwaad is, ter-
zijde wordt gesteld, gelden praktisch 
geen wetten meer en heeft de openbare 
overheid haar gezag verloren, zoals ie-
dereen inziet; en daar bovendien door 
deze valse leerstellingen iedere verwach-
ting van en hoop op onsterfelijke goe-
deren wordt weggenomen, is het gevolg, 
dat de mensen, hun natuur volgend, in 
onmatige begeerte naar aardse goederen 
streven, de goederen van hun evenmens 
wensen te bezitten, en deze soms met ge-
weld zich toeëigenen, zo vaak als daartoe 
een kans bestaat of hun de gelegenheid 
wordt geboden. Zo ontstaan haat, nijd, 
tweedracht en vijandschap onder de bur-
gers; zo wordt het particuliere en open-
bare leven verstoord; zo raken langza-
merhand die grondslagen van de staten 
ondermijnd, die zo moeilijk door wetten 
of door de invloed van regeringen alleen 
in stand kunnen blijven; tenslotte is het 
gevolg verval van zeden in wijde kring 
door slechte toneelvoorstellingen, boe-
ken, dagbladen en zelfs door misdaden!

Wij loochenen volstrekt niet, dat zij 
die het staatsbestuur in handen hebben, 
hierin veel vermogen; toch moet men 
het redmiddel tegen zoveel kwaad onge-
twijfeld hoger zoeken; ontegenzeggelijk 
dient hier een macht te hulp geroepen, 
welke die van de mensen te boven gaat, 
die de geest van de mens zal kunnen ver-
lichten, die in staat is de zielen zelf te tref-
fen en door de genade te vernieuwen en 
beter te maken.

Dan alleen kan men verwachten, 
dat de christelijke zeden overal opnieuw 
zullen bloeien; dat de ware beginselen, 
waarop de staten dienen te steunen, zo 
solide mogelijk zullen zijn; dat er tus-
sen de klassen der burgers wederzijds een 
billijke, eerlijke beoordeling van de ver-
houdingen ontstaat, gebaseerd op recht-

vaardigheid en liefde; dat eindelijk haat 
en nijd zullen verdwijnen, die de oor-
zaak zijn van voortdurend nieuwe el-
lende en niet zelden de mensen in hun 
verbittering er toe brengen om zelfs het 
bloed van hun evenmensen te vergieten; 
dat tenslotte de gespannen verhoudin-
gen tussen de hogere en lagere klassen-
standen verminderen en de eigen rechten 
van beide groepen op onpartijdige wijze 
met elkaar verzoend raken, zodat zij met 
wederzijds begrip en met verschuldigde 
eerbied naast elkaar kunnen bestaan tot 
welzijn van allen.

Dit alles kan ongetwijfeld alleen vol-
ledig en blijvend bereikt worden door 
middel van de christelijke geboden, ten-
minste als zij inderdaad beleefd wor-
den. De Maagd en Moeder Gods Maria 
nu wekt ons allen op om deze geboden 
met blijmoedigheid en met spanning te 
volbrengen. Dit voor ogen houdend no-
digen Wij door deze Encycliek u allen 
uit, Eerbiedwaardige Broeders, dat gij, ie-
der naargelang de taak die hij vervult, de 
geestelijken en de gelovigen aan uw zor-
gen toevertrouwd, aanspoort om het Jaar 
van Maria te vieren,…  

Allen moeten bidden
Vele zaken toch zijn er, waarin wij al-

len in de huidige omstandigheden moe-
ten vragen om de bescherming en voor-
spraak en machtige tussenkomst van de 
H. Maagd. Vooreerst dat eenieder, zo-
als Wij gezegd hebben, met de hulp van 
Gods genade zijn leven dagelijks meer 
aanpast aan de christelijke geboden, daar 
het geloof zonder de werken dood is, en 
niemand naar behoren iets kan uitrich-
ten voor het welzijn van anderen, tenzij 
hij eerst door zijn deugdzaam leven an-
deren ten voorbeeld is.

Allen moeten met aandrang en her-
haaldelijk bidden, dat de jeugd rein en 
gaaf mag opgroeien, edelmoedig en sterk 
in het geloof, en dat zij niet duldt in de 
bloei van haar leven door de bedorven 
geest van deze tijd te worden besmet en 
door de ondeugd te worden aangetast; 
dat zij haar onbeteugelde neigingen en 
opkomende hartstochten leert bedwin-
gen, en alle verleiding schuwend zich 
niet laat meeslepen tot wat slecht of ge-
vaarlijk is, maar altijd zoekt wat schoon 
is en verheven, beminnenswaard en ver-
heffend.

Allen moeten eensgezind smeken, 
dat de volwassenen en ouderen de an-
deren voorgaan in christelijke rechtscha-
penheid en sterkte; dat het familieleven 
krachtig mag bloeien door de onge-
schonden trouw van de ouders, door een 
juiste en godsdienstige opvoeding van de 
kinderen, door wederzijdse hulp en eens-
gezindheid.

Allen moeten vragen, dat de bejaar-
den zo op een welbesteed leven mogen 
terugzien, dat zij niets behoeven te vre-
zen, wanneer eenmaal het einde van hun 
aardse leven nadert, en dat zij niet door 
gewetensangsten geplaagd worden of re-
den hebben zich te schamen, maar eer-
der vast vertrouwen weldra het loon voor 
hun dagelijks zwoegen te zullen ontvan-
gen.

Allen moeten de Goddelijke Moe-
der smekend bidden om brood voor de 
hongerigen, gerechtigheid voor de on-
derdrukten, terugkeer naar het vaderland 
voor de verbannenen, een gastvrij onder-
dak voor de ontheemden; om vrijlating 
voor hen, die onrechtvaardig in de gevan-
genis zijn geworpen of in hechtenis ge-
nomen, om de vurig verlangde terugkeer 
naar hun woonplaatsen voor allen, die 
zoveel jaren na het einde van de oorlog 
nog steeds in krijgsgevangenschap zuch-
ten; voor de blinden naar ziel of lichaam 
de vreugde van het stralend licht; en voor 
allen, die door haat, nijd en tweedracht 
van elkaar gescheiden zijn, de broeder-
lijke liefde en die eendracht en vredelie-
vende samenwerking, die berust op waar-
heid, rechtvaardigheid en wederzijdse 
hulpvaardigheid.

Het is in het bijzonder onze vurige 
wens, Eerbiedwaardige Broeders, dat wij 
in onze gebeden, die wij in het komende 
Maria Jaar tot God zullen opzenden, met 
aandrang zullen vragen, dat eindelijk - 
door de voorspraak van de Moeder van 
de Goddelijke Verlosser en van ons allen 
- de katholieke Kerk in geheel de wereld 
de haar toekomende vrijheid kan gebrui-
ken, welke zij altijd, zoals de geschiede-
nis overduidelijk leert, heeft aangewend 
tot heil van de volken, nooit tot hun na-
deel, altijd om vrede te stichten onder de 
burgers, volken en naties, nooit om de 
mensen van elkaar te verwijderen.
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Betekenis van de verschijningen van Lourdes

Pater Ravier, jezuïet uit Lyon, schreef het volgende: “Wat is de boodschap van Lourdes eenvoudig! En wat is 

zij diepzinnig! Herinnerend aan de boodschap van het Evangelie, herhaalt zij op haar manier de tragiek en 

de grootheid van onze geestelijke roeping. Er lijkt tussen het onderricht van Onze Heer in Galilea en Judea 

en de instructies van de Onbevlekte Ontvangenis in Lourdes niet alleen continuïteit, maar volmaakte echo 

en gelijkheid te zijn”. 

Bij gelegenheid van het eeuwfeest van de verschijningen in 1958 richt Paus Pius XII zich tot de gelovigen: 

“Als in Lourdes sinds een eeuw door vurige smeekbeden, zowel openbaar als privé, door de bemiddeling 

van Maria zoveel genaden van genezing en bekering van God zijn verkregen, hebben wij het vaste vertrou-

wen dat O.L.Vrouw in dit jubileumjaar weer met vrijgevigheid zal willen antwoorden op de verwachting van 

haar kinderen; maar wij hebben vooral de overtuiging dat zij er bij ons op aandringt de geestelijke lessen 

van de verschijningen te aanvaarden en ons te begeven op de weg die zij ons zo duidelijk aangeeft (…) Bij 

de gezegende grot nodigt de H. Maagd ons namens haar Zoon uit tot de bekering van het hart en tot de 

hoop op de vergeving. Zullen wij naar haar luisteren?”

Spreken over de betekenis van de verschijningen van O.L.Vrouw in Lourdes, dat is de geschiedenis van deze 

verschijningen oproepen – een mooie geschiedenis die men niet moe wordt te horen en te herlezen –, het 

is ook spreken over de boodschap gegeven door de Moeder van God – de woorden zowel als het verloop 

zelf van de verschijningen vormen een boodschap om te overdenken –, het is tenslotte spreken over 

Bernadette de vertrouwelinge van O.L.Vrouw, die als eerste deze boodschap heeft beleefd. We 

zullen het chronologische verloop van de verschijningen volgen, om er de betekenis van te ontdekken. 

We zullen dan zien dat Lourdes een catechismus is, gegeven door de beste catechiste, onze moeder 

uit de hemel.

De Boodschap van Lourdes…
11 februari 1858 is een koude en sombere donderdag. Er is geen 

hout meer in het hok om het vuur aan te steken. De takkenbossen 
die men gisteren vergaard heeft diende om een beetje brood te ko-
pen. Bernadette biedt zich bij haar moeder aan om met haar zus-

je Toinette droge takken te gaan verzamelen aan de oever van 
de Gave. Een buurvrouw, Jeanne Abadie, Baloum genaamd, 
vergezelt hen. Op die dag is het, dat O.L.Vrouw in het leven 
van Bernadette komt: “Ik zag een in het wit geklede dame, zij 
droeg een witte japon een blauwe ceintuur en op iedere voet 
een gele roos, in de kleur van de ketting van haar rozen-

krans. Ik wilde het kruisteken maken (…) de dame nam 
de rozenkrans die zij in haar handen hield en zij maak-

te het kruisteken; toen heb ik voor een tweede 
keer geprobeerd 

Abbé Sylvain Lamerand
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het te doen en ik kon het. Zodra ik het 
kruisteken gemaakt had verdween de gro-
te schrik die ik voelde. Ik knielde neer. 
Ik bad mijn rozenhoedje, terwijl ik nog 
steeds deze dame voor ogen had. Zij liet 
de kralen van het hare door haar vin-
gers glijden, maar zij bewoog haar lippen 
niet. Na het rozenhoedje gebeden te heb-
ben, gaf ze mij een teken naderbij te ko-
men, maar dat heb ik niet gedurfd, ik ben 
steeds op dezelfde plaats gebleven. Toen 
verdween zij”.

Op zondag 14 februari voelt Berna-
dette zich gedrongen om naar de grot te-
rug te keren. Een twaalftal meisjes gaat 
met haar mee. Daar aangekomen knielt 
Bernadette. Na het tweede tientje komt de 
dame terug “ik begon wijwater naar haar 
te gooien terwijl ik haar zei te blijven als 
zij van God kwam en anders weg te gaan”. 
De verschijning glimlacht. Bernadette ge-
raakt in extase. Een van de eerste lessen 
van de gebeurtenissen van Lourdes is het 
geloof in de Voorzienigheid, in de be-
scherming van de H. Maagd.

Monseigneur Théas, bisschop van 
Lourdes in de tijd van het eeuwfeest van 
de verschijningen schrijft: “Van het doop-
sel tot aan haar dood is Bernadette op 
mysterieuze wijze gegrepen door de On-
bevlekte Maagd, die in de kleine inwoon-
ster van Lourdes de heilige vormt, een 
zeer grote heilige (…). Lang voordat zij 
haar naar Massabielle riep, had Onze Lie-
ve Vrouw Bernadette bekeken en uitge-
kozen. Is de naam Marie-Bernard, die de 
doopnaam van Bernadette was, niet het 
teken van deze uitverkiezing? Discreet en 
stilletjes omgeeft de Onbevlekte Berna-
dette…”.

Bernadette werd geboren in het bis-
dom Tarbes waar, op aansporing van 
monseigneur Laurence, de Mariaverering 
buitengewoon in ere gehouden wordt. 
Onze Lieve Vrouw laat Bernadette gebo-
ren worden in de schaduw van het kasteel 
van Lourdes dat sinds de tijd van Karel de 
Grote goed en bloed gaf in onderworpen-
heid aan O.L.Vrouw van Puy, in een pa-
rochie die de oeroude verering voor het 
Onbevlekt Hart van Maria heeft en waar 
de congregatie van de kinderen van Maria 
zich onderscheidt door haar aantal en de 
kwaliteit van haar leden.

Werk aan uw heiliging
Men kent de beproevingen waardoor 

de ouders van Bernadette zijn gegaan: in 

vreugde zowel als in smart bemint de fa-
milie Soubirous God. Eenmaal religieuze 
gworden, zal Bernadette zeggen: “Als men 
weet dat God het toelaat, beklaagt men zich 
niet”. De gezondheid van Bernadette gaat 
achteruit maar haar ziel groeit.

Teruggekomen vanuit Bartrès naar 
Lourdes om haar eerste communie te doen, 
staat Bernadette aan de vooravond van de 
gebeurtenissen van 11 februari. Monseig-
neur Théas verklaart: “Zonder haar tegen-
woordigheid en haar handeling te onthul-
len wordt de Onbevlekte opvoedster van 
het nederige kind: zij schenkt haar veel ge-
naden, maar vooral de smaak voor God, de 
behoefte aan God”. Wij zijn de kinderen 
van God en van O.L.Vrouw, die over ons 
waken. Hebben wij die behoefte aan God, 
die behoefte aan de aanwezigheid van de 
Heilige Maagd?

Op donderdag 18 februari hebben twee 
vrome dames van Louise Soubirous ver-
nomen dat Bernadette weer naar de grot 
gaat: zij hebben zelf beloofd met haar mee 
te gaan. Op die dag, de dag na Aswoens-
dag, vraagt de dame: “Wil je me het plezier 
doen hier 15 dagen achtereen te komen?”. 
De H. Maagd legt aan Bernadette het plan 
voor van haar komst op deze aarde en, als 
in weerklank van het verhaal van het Evan-
gelie, zegt zij tegen het kind: “Ik beloof niet 
je gelukkig te maken in deze wereld, maar 
in de andere”.

Op 19,20,21 en 23 februari beschouwt 
Bernadette bij de grot in stilte de Mooie 
Dame. Van de geheime gesprekken tus-
sen de Hemelkoningin en Bernadette heeft 
ons niets bereikt. We moeten uit deze eer-
ste stille verschijningen de les trekken van 
de meegaandheid met de genade. De ver-
schijningen beginnen met een uitnodi-
ging, waaraan de instemming van Berna-
dette antwoordt. Aan een priester die haar 
zei, dat ze gelukkig was omdat de H. Maagd 
haar de hemel had beloofd, antwoordde 
het nederige kind: “Ik moet hem nog ver-
dienen…”. Daar heeft men heel het leven 
van Bernadette in het kort. De eerwaarde 
heer Peyramale schrijft aan Bernadette, een 
jaar na haar geloften in Nevers: “Uw missie 
van de grot is ten einde. Werk aan uw hei-
liging, leef van het verborgen leven in Je-
zus, geef tegenover God blijk van uw dank-
baarheid voor de gunsten die Hij u heeft 
verleend door een voorbeeldig leven te lei-
den in het huis dat u heeft opgenomen”. In 
Lourdes zegt O.L.Vrouw tegen ons, evenals 
tegen Bernadette, naar God te luisteren en 

Hem te antwoorden met heel de een-
voud  en oprechtheid van ons hart. De 
eenvoud karakteriseert de ziel van Ber-
nadette: heel haar leven was slechts een 
Fiat, onophoudelijk herhaald sinds het 
“ja” dat zij tot Maria richtte op 18 febru-
ari 1858. Men zou kunnen zeggen van 
de verschijningen van Lourdes, dat zij 
als een geleefde rozenkrans zijn: de ver-
schijningen van 18 tot 21 februari zijn 
als de blijde geheimen ervan.

Betekenis van de Verlossing…
Van woensdag 24 tot zondag 28 fe-

bruari komt men in de cyclus van de ver-
schijningen die behoren tot de dorevige 
geheimen. Drie keer spreek de dame de 
welbekende woorden: “Boete, boete, 
boete, je moet tot God bidden voor de 
zondaars, ga de grond kussen voor de 
bekering van de zondaars”. Op 25 fe-
bruari moet Bernadette het water van de 
bron drinken, dat op dat ogenblik geen 
drinkwater is en, zij moet zich ermee 
wassen. Zij eet het gras dat zich op die 
plaats bevindt, en heel de menigte ziet 
dit schouwspel dat de zieneres voor een 
gek laat doorgaan. Pater Ravier verklaart 
deze cyclus van de verschijningen: “De 
ellende van de Soubirous en van Berna-
dette is niet veranderd: men woont nog 
altijd in de gevangenis, François heeft 
nog altijd geen vast werk. Het dagelijks 
brood blijft onzeker naarmate Berna-
dette krachtig geld en cadeaus weigert. 
De gebeurtenissen hebben de zorgen en 
problemen zelfs vermeerderd. De scha-
duw van Jacomet bedreigt iedereen, met 
zijn gendarmes en ondervragingen, met 
zijn dreigingen met de gevangenis. Dat 
alles weegt zwaar op de gezondheid van 
Bernadette. Toch dringt het licht van 
Massabielle door in het krot evenals in 
de zielen. Hoewel Aquéro ( zo noem-
de Bernadette de dame: Aquéro wil ‘dat’ 
zeggen in het dialect van Lourdes) lang-
zaam was geweest met het zeggen van 
haar naam, bracht Bernadette van de 
grot een vrede en een aanstekelijke ze-
kerheid mee. Nu is haar een grotere el-
lende aangekondigd dan de honger, de 
armoede en de ziekte. Aquéro, de zo 
goede en stralende dame, heeft haar ge-
vraagd te bidden voor de zondaars en 
boete te doen voor hen. De zonde, dát 
is de werkelijke ellende; de zondaars díe 
zijn de echte armen onder de armen. 
Door deze openbaring wordt de inwen-
dige wereld van Bernadette gevormd; zij 
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dringt inniger door in het mysterie van de 
Verlossing”. Pater Douce, marist, geeft in 
1874 aan zuster Marie-Bernard de raad: 
“Herinner u dikwijls dit woord, dat door 
de H. Maagd is uitgesproken: boete, boe-
te, boete. U moet de eerste zijn om haar 
in praktijk te brengen. Lijd daarom geheel 
in stilte onder uw medezusters voor deze 
intentie, opdat Jezus en Maria verheerlijkt 
worden”. 

In het licht van deze les moet het be-
lang van Lourdes begrepen worden – en 
in het christelijk leven – van de kruisweg, 
van het offer van zichzelf in de ziekte en 
het lijden, en ook van de mysterieuze tus-
senkomst van de Voorzienigheid die de 
zielen en de  lichamen geneest. Monseig-
neur Gauthey, aartsbisschop van Besan-
çon schreef in 1912: “De H. Maagd te zien 
is een unieke gunst; maar de H. Maagd na 
te volgen in haar nederigheid, zich klein 
en verborgen te houden wanneer men 
een grote rol heeft gespeeld, het lijden te 
aanvaarden tot het te beminnen toe, om 
zich aan te passen aan Onze Heer, dat is 
nog mooier en dát maakt heilig”.

Eucharistische boodschap 
Vanaf maandag 1 maart tot donder-

dag 25 maart komt men in de cyclus van 
de verschijningen die overeenkomen met 
de glorievolle geheimen: dat is het “Pink-
steren” van Lourdes. De Heilige Maagd 
vraagt aan Bernadette om boodschapster 
te zijn bij de priesters opdat men hier een 
kapel laat bouwen. Wie kapel zegt, zegt 
altaar, zegt Mis… Zij vraagt ook dat men 
hier in processie komt: heel het myste-
rie van de Kerk profileert zich in de wen-

sen van Onze-Lieve-Vrouw. Monseigneur 
Theas verklaart: “Het eucharistische ge-
loof is niet verzwakt in Lourdes, het wordt 
er integendeel dagelijks bevestigd en op 
de meest ontroerende en de meest plech-
tige manier. Nergens vindt het zulke aan-
grijpende, enthousiaste en ook boeiende 
accenten als in Lourdes, tijdens de Sacra-
mentsprocessies. Zoals de H. Pius X het 
schreef, dit heiligdom straalt uit over de 
katholieke wereld, tegelijkertijd als het 
centrum van de Mariaverering en als de 
luisterrijkste troon van het eucharistische 
mysterie. Lourdes is werkelijk de stad van 
de hostie”.

Lat ons niet vergeten dat het verlan-
gen naar de Eucharistie de kleine Berna-
dette naar Lourdes heeft doen terugke-
ren: zij wilde er haar eerste H. Communie 
doen! Op 3 juni 1858 ontvangt Berna-
dette voor de eerste keer het Lichaam van 
Christus. De volgende dag antwoordt Ber-
nadette aan Emmanuelle Estrade die haar 
vraagt: “Waardoor ben je gelukkiger ge-
worden, door de eerste Communie of 
door de verschijningen?” “Het zijn twee 
dingen die samengaan, maar die niet ver-
geleken kunnen worden. Ik ben heel ge-
lukkig geweest bij allebei”.

Aan het eind van haar leven zal de zie-
ke dochter van de molenaar deze verge-
lijking hebben: “Ik ben gemalen als een 
graankorrel”. Naar het voorbeeld van Je-
zus heeft zij haar leven gegeven voor de 
zondaars in vereniging met de Verlosser 
die zich iedere dag voor ons opoffert op 
het altaar. “De enige glorie van het heilig-
dom van Lourdes bestaat in het feit dat 
de volkeren er van overal vandaan door 

Maria worden getrokken tot de aanbid-
ding van Jezus Christus in het allerheiligst 
Sacrament, zodat dit heiligdom, tegelijk 
centrum van mariale verering en troon 
van het eucharistisch geheim, naar het 
lijkt alle andere in de katholieke wereld 
overstijgt”. Dit zijn de woorden van de H. 
Pius X, de paus van de Eucharistie, op 25 
april 1911. Men zal opmerken dat de be-
langrijkste verschijningen plaats hebben 
op donderdag, de dag van de Eucharis-
tie: donderdag 11 februari, donderdag 18 
februari, donderdag 25 februari en don-
derdag 25 maart. De verschijningen van 
Lourdes nodigen ons uit, ons leven te ver-
enigen met het Offer van Onze Heer in de 
Mis, opdat ons leven langzamerhand een 
geleefde Mis wordt.

Immaculada Coucepcion
De betekenis van de verschijning van 

25 maart moeten we een beetje toelich-
ten. Tot viermaal toe vraagt Bernadette 
aan de Dame haar naam: “Que soy era 
immaculada coucepcion – ik ben de On-
bevlekte Ontvangenis”. Pater Kolbe geeft 
graag commentaar op deze verschijning 
die lijkt op die van God aan Mozes. God 
zegt: “Ik ben die ben.” : Hij is het zijn dat 
Hij bezit. Op dezelfde manier zegt Maria: 
“Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”: zij 
is het voorrecht dat zij heeft. “Deze woor-
den zijn gekomen van de lippen van de 
Onbevlekte zelf. Zij zeggen precies wat zij 
is, deze naam is de definitie van de On-
bevlekte”. Pater Ravier, op zijn beurt, ver-
bindt dit woord van Onze Lieve Vrouw 
aan de cyclus van de “droevige” verschij-
ningen: “alle feiten van Massabielle, alle 
gebaren van Bernadette, alle woorden 
van de dame van licht laten zich samen-
vatten in deze twee woorden: boete, bidt 
God om de bekering van de zondaars, en 
Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis. An-
dere keren is de H. Maagd verschenen aan 
bevoorrechten; andere keren heeft zij de 
mensen gesmeekt zich te bekeren en te 
leven volgens de verlossing van Christus. 
Dit maakt van de oproep van Lourdes een 
unieke oproep d.w.z. dat de H. Maagd 
hier de reden van haar oproep heeft gege-
ven. Zij heeft haar titel verklaard om haar 
dringend verzoek tot ons te richten. Zij 
heeft in een zelfde verklaring verkondigd 
wat niet gescheiden zou moeten wor-
den in ons christelijk geloof: de ernst van 
de zonde en de overwinning van Chris-
tus over de zonde. Zij heeft werkelijk het 
recht ons op te roepen tot de boete, Zij 
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die door een volmaakte ervaring de god-
delijke waarde van de genade, de prijs van 
het lijden en de schoonheid van de hemel 
kent. Wat is de boodschap van Lourdes 
eenvoudig! Wat is zij diep! Als herhaling 
van de evangelische boodschap, vertelt zij 
ons weer op haar manier de tragiek en de 
grootheid van onze geestelijke roeping”.

“Ga drinken aan de bron en ga je was-
sen”; pater Kolbe herinnert eraan dat “ie-
dere reiniging van de ziel opnieuw de titel 
van de Onbevlekte Ontvangenis verklaart 
(…) de Heilige Maagd moet ons onbe-
vlekt maken door de boete”. Opmerkelijk 
is ook het providentieel samenvallen van 
Maria-Boodschap (25 maart) en de woor-
den van O.L.Vrouw tot Bernadette. Pater 
Ravier spreekt van het “wonderbaarlijke 
parallellisme van de woorden en de hou-
dingen van de Maagd in deze twee scènes, 
ik ben de dienstmaagd des Heren, ik ben 
de Onbevlekte Ontvangenis. Hier en daar 
is er bij de H. Maagd dezelfde nederig-
heid, dezelfde erkenning van het mysterie 
in Haar, dezelfde aanbidding. In de grot 
van Lourdes zowel als in het kamertje van 
Nazareth, is het dezelfde algehele overga-
ve aan de wil van de Heer. Het mysterie 
van de Onbevlekte Ontvangenis vormt 
de kern van het mysterie van onze verlos-
sing”. Men kan opmerken dat men zich 
op deze donderdag 25 maart in de liturgi-
sche passietijd bevindt: blijde en droevi-
ge geheimen verenigd voor de glorie van 
God en het heil van de wereld.

Lourdes… voor de zondaars:
De verschijningen van Pasen (7 april) 

en van vrijdag 16 juli voltooien de cyclus 
van de 18 verschijningen van O.L.Vrouw 
van Lourdes. Evenals de eerste zijn zij 
zwijgend. Bernadette zal van de laatste 
hemelse ontmoeting zeggen: “Zij ver-
scheen me op de gewone plaats zonder 
me iets te zeggen, ik heb haar nog nooit 
zo mooi gezien”. De getuigen konden op 
haar gezicht en heel grote vreugde zien. 
Men vindt hier weer het contemplatieve 
aspect van de verschijningen van Lour-
des: Onze Lieve Vrouw nodigt ons uit om 
evenals Zij onze blikken naar de hemel te 
wenden, om stilte te verwekken in onze 
ziel om God terug te vinden. men kan in 
het voorbijgaan opmerken dat de laatste 
verschijning plaats heeft op de dag van 
het feest van O.L.Vrouw van de Berg Kar-
mel (Bernadette draagt het schapulier): in 
Fatima verschijnt O.L.Vrouw van de Berg 
Karmel op 13 oktober 1917, op die dag 

de cyclus van haar verschijningen aan de 
drie herdertjes afsluitend. Er ligt daarin 
een providentieel verband dat vol beteke-
nis is voor de bestemming van de wereld 
en van de Kerk …

De eerwaarde heer Laurentin ver-
klaart de betekenis van de verschijningen 
van O.L.Vrouw aan Bernadette: “Terugge-
bracht tot haar eenvoudigste uitdrukking 
zou de boodschap van Lourdes zo gefor-
muleerd kunnen worden: de Maagd zon-
der zonde komt de zondaars ter hulp. En 
voor dit effect stelt Zij drie middelen voor, 
die ons terugvoeren tot het Evangelie: de 
bron van levend water, het gebed en de 
boete. Dit programma lijkt alledaags en 
is het ook. Het leert ons niets nieuws; en 
het wil ons niets leren wat wij niet al we-
ten. Het is een bezielende herinnering en 
wil dat ook zijn.

Drie middelen
 (…). Lourdes is als uitgangspunt 

het kleinste zaad: een arm kind dat in 
een rotsholte kijkt, de grond kust, water 
drinkt, haar rozenhoedje bidt en enkele 
woorden herhaalt die ons niets “leren”, 
en dat zaadje wordt een grote boom, 
een van de belangrijkste bewegingen van 
mensenmassa en van genade, die er op de 
planeet is (…). Men gaat er heen voor het 
enig noodzakelijke, meer voor de gene-
zing van de zielen dan voor de genezing 
van de lichamen, meer voor de genade 
dan voor de charisma’s. Men gaat steeds 
meer van het uiterlijk naar het innerlijk 
zelf van de boodschap, van de tekens naar 
de realiteit, naar de genade van Lourdes, 
genade van gebed en boete, christologi-
sche genade en genade van christelijke so-
lidariteit, waarheen de Maagd ons leidt”. 
De verschijningen van Lourdes zijn geen 
nieuwe boodschap, zij zijn een nieuwe 
genade.

Een kleine geschiedenis illustreert 
deze waarheid :“Ik was in Cauterets op 
het ogenblik waarop men zoveel sprak 
over de verschijningen van Lourdes. Ik 
geloofde er niet méér in dan in het be-
staan van God: ik was een van het goe-
de pad afgedwaalde en, wat erger is, een 
atheïst. Toen ik in een krant gelezen had 
dat Bernadette op 16 juli (1858) een ver-
schijning had gehad, en dat de Maagd 
naar haar geglimlacht had, besloot ik me 
als nieuwsgierige naar Lourdes te bege-
ven en de kleine op een leugen te betrap-
pen. Ik ga naar de Soubirous en vind Ber-
nadette op de drempel bezig kousen te 

stoppen. Na een lange ondervraging over 
de verschijningen zeg ik haar tenslotte: 
“Hoe glimlachte zij, deze mooie dame?” 
Het herderinnetje keek me met verwon-
dering aan, daarna, na een ogenblik van 
stilte: “O, meneer, men zou van de hemel 
moeten zijn om die glimlach na te doen”. 
– “Kun je hem niet nadoen voor mij? Ik 
ben een ongelovige en geloof niet in je 
verschijningen”. Het gezicht van het kind 
versombert: “Dus, meneer, u gelooft dat 
ik een leugenaarster ben?” Ik voel me ont-
wapend. Nee, Bernadette was geen leu-
genaarster, en ik stond op het punt neer 
te knielen om haar vergiffenis te vragen. 
“Omdat u een zondaar bent,” hernam zij, 
“zal ik de glimlach van de H. Maagd voor 
u nadoen.” Het kind stond heel langzaam 
op, voegde de handen samen en glim-
lachte even op een hemelse manier die 
ik nooit op sterfelijke lippen had gezien. 
Haar gezicht verhelderde tot een verbluf-
fende glans. Zij glimlachte weer, de ogen 
naar de hemel gewend. Ik bleef roerloos 
voor haar staan, ervan overtuigd de glim-
lach van de Maagd gezien te hebben op 
het gezicht van de zieneres. Sindsdien 
draag ik, in het binnenste van mijn ziel, 
deze goddelijke glimlach. Ik heb mijn 
vrouw en mijn twee dochters verloren, en 
het lijkt me dat ik niet alleen op de we-
reld ben. Ik leef met de glimlach van de 
Maagd. Moeder Marie-Thérèse Bordenave 
vult dit verhaal aan: “De bezoeker was zo 
ontroerd dat hij naar de grot ging en zich 
bekeerde.”

Zelfs toen zij in Saint Gildard in Ne-
vers was, leefde Bernadette in Massabielle: 
“Alle dagen ga ik bij de grot in gedachte 
mijn kleine pelgrimstocht maken”. Bij het 
verlaten van Lourdes had zij gezegd: “De 
grot was mijn hemel”. Als zij schrijft aan 
de zusters van het hospitium van Lour-
des, maakt zij een afspraak met hen bij de 
grot: “Daar zult u me in de geest vinden, 
aan de voet van die rots waarvan ik zoveel 
houd”. In dit jubileumjaar gaan ook wij 
op bedevaart – ook al zou het alleen in 
de geest zijn – naar de grot en vragen aan 
de H. Maagd en de H. Bernadette om met 
geloof en eenvoud de boodschap van de 
verschijningen van Lourdes te beleven.

Bibliografie: 

Père Ravier, CJ – Lourdes, terre d’Évangile

Abbé Laurentin – Le sens de Lourdes

Mgr. Theas – Lourdes, cité mariale.
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 H. Bernadette Soubirous
Is het niet opmerkelijk dat de H. Maagd Maria reeds in 1830 in de rue du Bac te 

Parijs Catherine Labouré, een eenvoudige, bijna ongeletterde novice, 

had uitverkoren om de “wonderdadige medaille” te openbaren, 

die met de woorden “O Maria, zonder zonde ontvangen” getuigenis aflegt van 

haar Onbevlekte Ontvangenis?

Opnieuw past Maria in 1858 te Lourdes het principe toe, dat de H. Paulus 

in zijn eerste brief aan de Corinthiërs (1, 27) verwoordt : “ ... het zwakke van 

de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen - opdat geen 

vlees zou roemen voor God”. 

Het gaat hier om het meisje Maria-Bernarde Soubirous, die op 7 januari 1844 

te Lourdes in de Franse Pyreneeën geboren werd.

Pater Carlo de Beer

De familie Soubirous
Het molenaarsgezin Soubirous had het echter niet 

breed. Bovendien had Bernadette, zo noemde men haar, 
e e n zwakke gezondheid. Ondanks haar ast-

ma bleef zij vrolijk en klaagde eigen-
lijk nooit. Een zekere Marie Ara-
vant, woonachtig in de buurt 
van het gehucht Bartrès, had 
haar bij zich genomen en liet 
haar een kudde schapen hoe-
den, om de ouders in staat te 
stellen de kleinere kinderen op 
te voeden. Maar met 15 jaar had 
Bernadette nog niet haar Eer-
ste Communie gedaan. Door 
haar werk verhinderd om naar 

school te gaan, kreeg zij 
iedere avond van haar 

voedster eenvoudige 
godsdienstleer, maar 
ze kon niet goed le-

ren, ze kon lezen 
noch schrijven. 
Dikwijls werd 
haar onderwij-
zeres ongedul-
dig, en wierp 
het boek weg. 
B e r n a d e t t e 
antwoordde 

dan niets en 
maakte een einde 
aan de verlegenheid 
door haar armen 
om de hals van 

haar tweede moeder te slaan. Zij straal-
de uit haar donkere ogen eerlijkheid en 
goedmoedigheid. Toch had ze een leven-
dig verlangen om zich met haar God te 
verenigen in de H. Communie. Haar hart 
had om zo te zeggen een vlugger begrip 
dan haar geest. De liefde van God woon-
de in haar ziel. Begin 1858 mocht ze naar 
Lourdes terugkeren om naar school te 
gaan en haar Eerste Communie te doen.

Dit kind werd door Maria uitverkoren 
om haar boodschap van gebed en boe-
te aan de wereld te geven, wat een defi-
nitieve verandering in haar leven bracht. 
Bernadette zou een echte heilige worden 
door een heldhaftigheid in deugden, zon-
der welke de Kerk geen dienaar Gods hei-
lig verklaart. De verschijningen, die het 
charisma waren, hebben haar hiertoe wel 
geholpen.

 
De verschijningen in 1858
Op vastenavond, 11 februari 1858, 

ontbreekt het aan hout in de tweekame-
rige, vochtige woning van Francois Soubi-
rous, die ziek op bed ligt. Bernadette biedt 
aan om met haar jongste zus, Toinette, en 
een vriendin, Jeanne Abadie, hout te gaan 
sprokkelen aan de oevers van de Gave. 
Haar moeder Louise aarzelt Bernadette 
te laten gaan, vanwege de mist. Maar op 
aandringen van de meisjes geeft zij toe. 
De drie meisjes gaan tot aan het punt ge-
noemd “het land van Chalet”, ingesloten 
tussen de Gave en het kanaal van Savy. 
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Tegenover hen liggen de rotsen van Mas-
sabielle. Daar bevindt zich een grot. Aan 
de rechterzijde van de grot vertoont zich 
een soort nis, omgeven door groen. Vóór 
de grot is een nauwe ruimte, waar steen-
blokken liggen. Het is bijna 12 uur. Om 
langs de oevers van de Gave te kunnen 
doorlopen, moet men een beek overste-
ken, die in de rivier uitmondt op de hoog-
te van de grot. Toinette en Jeanne trek-
ken hun klompen uit en steken over. Het 
water reikt nauwelijks tot aan hun knie-
en. Bernadette, die kousen draagt vanwe-
ge haar zwakke gezondheid, begint haar 
schoenen uit te trekken. Zij hoort plotse-
ling een groot lawaai, dat lijkt op onweer. 
Zij kijkt, maar geen takje beweegt. “Ik zal 
me vergist hebben,” denkt ze. En zij gaat 
verder met haar schoenen uit te trekken. 
Maar opnieuw klinkt het geluid van een 
krachtige wind. Bernadette wordt bang en 
blijft rechtop staan. Ze kijkt in de richting 
van de grot en daar ziet ze het struikge-
was als door een felle wind heen en weer 
waaien. Bijna op hetzelfde ogenblik komt 
er uit de grot zelf een goudkleurige wolk 
en een poosje later gaat een jonge vrouw 
met een onvergelijkelijke schoonheid bij 
de opening staan vlak boven het struik-
gewas. Haar gezicht ademt een oneindige 
puurheid; haar ogen hebben een onzeg-
bare uitdrukking van zachtheid en goed-
heid. Zij spreekt niet.

“Onmiddellijk zag zij mij aan, en 
lachte me toe, waarna ze mij een teken gaf 
om naderbij te komen, zo, alsof ze mijn 
moeder was. Mijn angst was verdwenen ... 
Zonder te weten wat ik deed, nam ik mijn 
rozenkrans uit mijn zak en viel op mijn 
knieën. De Vrouw knikte goedkeurend en 
nam in haar eigen vingers de rozenkrans 
die om haar rechterarm hing ...”

Na dit gezien te hebben, steekt Berna-
dette de beek over en helpt mee takken-
bossen te maken.

“Hebben jullie niets gezien bij de 
grot?” vraagt zij. 

“Nee,” antwoordden ze, “heb jij dan 
wat gezien?”

“O nee, niets!” 
Terwijl ze naar huis lopen, geeft Ber-

nadette op aandringen van Antoinette 
tenslotte toch uitleg. Zij moeten wel be-
loven het geheim te houden. Tevergeefs 
... Toinette kan haar mond niet lang hou-
den en ‘s middags al is thuis alles bekend. 
Moeder is ongerust, en spoort haar haar 
aan om deze zinsbegoochelingen uit haar 
geest te verjagen. Zij verbiedt haar om 

De wonderbaarlijke 
genezing van 

Pieter de Rudder

Op 7 april 1875 genas Pieter De Rudder bij de Lourdesgrot in Oostakker 
(tegen Gent in Oost-Vlaanderen). Over die genezing zou de gekende Lourdes-
dokter Boissarie later verklaren: “Geen enkele van de te Lourdes bekomen ge-
nezingen kan vergeleken worden met die van Pieter de Rudder”.

      Een belangrijk getuigenis uit het boek Notre-Dame                     
De Lourdes van Pater Cros S.J, één van de meest gedo-
cumenteerde studies over de verschijningen in Lour-
des, wijst op de nauwe verbondenheid van Oos-
takker-Lourdes met het Franse Lourdes: “Al sinds 
verscheidene jaren wekte België door zijn 
godsvrucht tot Onze-Lieve-Vrouw van 
Lourdes de bewondering op van 
Frankrijk en van de andere katho-
lieke landen die elkaar in Lourdes 
ontmoetten. De Onbevlekte Maagd 
scheen deze uitzonderlijke devotie 
te willen belonen. Iedereen kent te-
genwoordig het Lourdes van België, 
de grot van Oostakker in de buurt 
van Gent. De wonderen die er de 
aanleiding toe gaven, begonnen 
in 1873, en weldra kon niemand 
er nog aan twijfelen, dat Maria die 
plaats had uitgekozen om er ver-
heerlijkt te worden. De kunstma-
tige grot, nabootsing van de grot van 
Lourdes, was miraculeus vanaf zijn plechtige inze-
gening die dateert van 29 juni 1873”.

Het mirakel van Pieter De Rudder.
Op 7 april 1875 genas Pieter De Rudder. Over die genezing zou de gekende 

Lourdes-dokter Boissarie later verklaren: “Geen enkele van de te Lourdes beko-
men genezingen kan vergeleken worden met die van Pieter de Rudder”.   

Het ongeluk
Pieter De Rudder was vader van twee kinderen. Hij woonde in het West-

vlaamse Jabbeke. Toen hij op de avond van 16 februari 1867 van zijn werk naar 
huis terugkeerde, ging hij enkele boomhakkers een handje toesteken om een 
gevallen boom te verwijderen. De boom werd opgetrokken met een hefboom, 
maar kantelde tegen het linkerbeen van Pieter. Het scheen- en kuitbeen waren 
gebroken. De bijgeroepen geneesheer legde een gipsverband. Men hoopte dat 
het been na enkele weken zou hersteld zijn. Maar de toestand verergerde. Er 
gaapte een etterende wonde onder de knie en het verband veroorzaakte nog een 
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naar Massabielle terug te keren. Vader be-
rispt haar eveneens. Die nacht slaapt Ber-
nadette niet. 

“Het zo zoete en vriendelijke gezicht 
van de Vrouw,” zei zij later, “keerde steeds 
weer in mijn herinnering terug, en ik kon 
eenvoudig niet geloven, dat ik me vergist 
had”.

Op zondag 14 februari krijgt zij van 
haar vader en moeder toestemming om 
naar de grot terug te keren, waarheen zij 
zich onweerstaanbaar getrokken voelt. 

Zij heeft een flesje wijwater bij zich tegen 
mogelijke listen van de duivel. Dat heeft 
men haar aangeraden. Een paar meisjes 
vergezellen haar. Bernadette knielt neer 
en begint de rozenkrans te bidden. 

“Daar is ze! Daar is ze! Om haar arm 
is een rozenkrans ... Ze glimlacht! Ze kijkt 
naar jullie!”

Haar vriendinnen kijken bij deze 
tweede verschijning, zonder iets te zien. 

Bernadette sprenkelt met wijwater en zegt 
: “Als U vanwege God komt, treed dan na-
derbij!”

De Vrouw nadert tot aan de rand van 
de rots, buigt en glimlacht. Bernadette 
raakt in extase. Haar gezicht is bleek, haar 
lichaam onbewegelijk als een lijk en haar 
ogen zien strak naar de verschijning. Som-
migen beginnen te huilen :  “... als Berna-
dette maar niet dood gaat!” Zij proberen 
haar uit haar extase wakker te schudden, 

maar zij blijft ongevoelig en als dood. 
Daarop roepen zij om hulp, en wordt 
de zieneres naar  de molen van Savy ge-
bracht. De gewaarschuwde moeder Sou-
birous verwijt haar dochter, dat zij alles in 
opschudding brengt.

Het gebeuren baart groot opzien in 
Lourdes. Twee godvruchtige personen, 
die zeer veel belang stellen in het verhaal 
van Bernadette, krijgen van haar ouders 

gedaan met haar te mogen meegaan naar 
Massabielle.

Zo gaat zij op donderdag 18 februa-
ri na de eerste Mis naar de grot met de 
twee vrouwen, waarvan er een een gewij-
de kaars draagt en de ander pen en papier. 
Bernadette knielt en ziet de Vrouw voor 
de derde keer. “Ze is er!”

“Vraag aan de Vrouw, wat ze wil en of 
zij het op papier wil schrijven.” 

Dat lukt natuurlijk niet, maar daarop 
verneemt Bernadette wel de eerste woor-
den van de Verschijning : “Wat ik U te 
zeggen heb, hoeft niet op schrift gesteld 
te worden”. “Zoudt gij mij het genoegen 
willen doen, hier gedurende 14 dagen te-
rug te komen?” 

“Ik zal komen, als mijn ouders het 
goedvinden”.

De Vrouw voegt eraan toe : “Ik be-
loof U niet, dat ik u gelukkig zal maken 
in deze wereld, maar in de andere!” 

Haar ouders krijgen meer vertrouwen 
in de zaak, en durven zich niet meer te 
verzetten tegen de tekenen van de hemel. 
Bij de vierde verschijning begeleidt de 
moeder zelf haar dochter.

Het uiterlijk van Bernadette is tijdens 
de extase zo mooi, dat de omstanders tra-
nen in de ogen krijgen. Het is alsof de H. 
Maagd zich in haar gezicht weerspiegelt.

Vanaf dat ogenblik volgen de verschij-
ningen elkander regelmatig op. Er zijn er 
twaalf in februari, veertien in maart, één 
in april en één in juli geweest. Zij strekken 
zich dus uit over zes maanden en vinden 
bij het publiek grote weerklank. 

Voor- en tegenstanders
Het is duidelijk bij de verschijningen, 

dat de H. Maagd veel wijdsere doeleinden 
nastreeft. Alles ontwikkelt zich zeer lang-
zaam. De boodschap laat op zich wach-
ten. Het lijkt er ook op, alsof zij het no-
dig vindt de aandacht van een hele stad te 
trekken, ja, van de hele wereld.

De meningen zijn verdeeld, en van 
alles wordt er gesuggereerd in Lourdes: 
hallucinaties, overprikkeling van de ze-
nuwen, bijgeloof ... Er zijn ook voor-
zichtiger personen, die zich persoonlijk 
willen gaan overtuigen. Zo b.v. dokter 
Dozous, arts te Lourdes, een rechtschapen 
man, maar vrijwel ongelovig. Hij woont 
met een paar honderd andere personen 
de zesde verschijning bij op zondag 21 fe-

Abbé Peyramale, pastoor van Lourdes ten tijde van de verschijningen
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bruari. Bij deze verschijning vraagt Maria 
voor de zondaars te bidden.

Zijn getuigenis spreekt voor Bernadet-
te. Hij heeft niets van een nerveuze over-
prikkeling of iets dergelijks kunen vast-
stellen.

“Toen zij de plek verliet,” besluit dok-
ter Dozous, “trok Bernadette zich terug 
zoals steeds, zonder enig vertoon, be-
scheiden, en zonder aandacht te schen-
ken aan de publieke bijval.”

Die zondag is een dag van beproe-
ving voor Bernadette. Het openbaar gezag 
is tot de conclusie gekomen, dat het zijn 
plicht is tussenbeide te komen. Het kind 
moet drie verhoren ondergaan. Het eerste 
wordt afgenomen door de keizerlijke pro-
cureur, het tweede door de commissaris 
van politie en het derde door de ontvan-
ger van de belastingen. Er worden haar 
langdurige, nauwkeurige en zelfs perfide 
vragen gesteld. Het kind wordt beschul-
digd van leugens en bedreigd met gevan-
genisstraf. Maar niets doet haar wanke-
len. Tenslotte is men overtuigd van de 
oprechtheid en eenvoud van Bernadette. 
Haar vader komt haar halen.

“Ga drinken aan de bron...”
Op 25 februari vindt de ontdekking 

van de miraculeuze bron plaats. De Vrouw 
wijst haar naar een hoek van de grot : “Ga 
aan de fontein drinken en U wassen, en 
eet van het gras, wat gij daar vindt”.

Het kind staat op. Zij doet enkele 
stappen in de richting van de aangedui-
de plaats, ontdekt er geen water, en gaat 
daarom aarzelend naar de Gave. Maar een 
teken van de Verschijning roept haar te-
rug naar de grot, waar ze naar de grond 
kijkt en een beetje modder ontdekt. Zij  
krabt de grond open en het putje wordt 
onmiddellijk gevuld met water. Zij laat 
dit een beetje bezinken, maar drink er 
slechts met tegenzin van. Zij wast zich het 
gezicht. Daarop neemt zij een grasspriet, 
een soort wilde waterkers, en driemaal 
brengt zij deze naar haar mond. Kort 
daarop verdwijnt de verschijning. 

Ongelooflijk feit : de volgende mor-
gen stroomt de bron met een straal ter 
dikte van een kaars. Het water ervan 
wordt geheel doorzichtig en een maand 
later geeft de bron dagelijks meer dan 
honderdduizend liter. Dit water zal wel-
dra dienen als middel om talloze gene-
zingen te bewerken.

kneuzing boven de voet. Pieter doorstond veel pijn en bleef werkonbekwaam. 
Hij weigerde zijn been te laten afzetten, maar stelde zijn hoop op het gebed.

De genezing
De gebedsverhoringen bij de Lourdesgrot en -heiligdom van Oostakker wa-

ren ook in Jabbeke bekend. Acht jaar duurde de zware beproeving al, toen Pie-
ter besloot op bedevaart te gaan naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes te Oostakker. Gezien zijn erbarmelijke toestand raadde iedereen hem de 
tocht af. Maar de arme man was van zijn voornemen niet af te brengen. 

Hij begon een noveen tot Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en de lijdende Za-
ligmaker en op 7 april ondernam hij de zware tocht. Na een ware lijdensweg be-
landde hij eindelijk bij de grot. Daar zakte hij uitgeput neer voor het beeld van 
de Onbevlekte op de eerste bank naast het beeld van de H. Bernadette. Vurig en 
vol vertrouwen smeekte hij de genezing af om opnieuw voor zijn gezin te kun-
nen zorgen. Tweemaal sukkelde hij op zijn krukken rond het heuveltje. Hulpe-
loos zonk hij neer op de knieën. Zijn vrouw riep erbij uit: “Maar Pieter, wat doe je 
toch?”. Precies op dat ogenblik stond de man op en zette enkele stappen: zonder 
krukken. Die krukken hing hij meteen op bij het Mariabeeld en uit dankbaarheid 
ging hij nog driemaal rond de grot. Hij verwijderde het verband. Zijn been was 
gaaf en gezond en van de wonde aan de voet bleef alleen een litteken over. Zijn 
weesgegroeten waren smeekbeden geweest, nu gingen ze over in een danklied.

Reacties
In het station van Jabbeke kon de treinwachter zijn ogen niet geloven. Dat 

was toch niet mogelijk! Heel Jabbeke deelde in de vreugde. De dokter verklaarde 
dat het been aaneengegroeid was als dat van een pasgeboren kind. De notabelen 
van de gemeente ondertekenden een verklaring als getuigenis voor het wonder.

De genezing werd ook in Lourdes bekend. De gezagvolle voorzitter van de 
medische adviesraad van Lourdes vroeg aan de bisschop van Brugge een kano-
niek onderzoek in te stellen. In 1908 erkende mgr.Waffelaert na grondig onder-
zoek “het mirakel Pieter de Rudder”. Het volledig dossier van het kanoniek on-
derzoek werd in boekvorm gepubliceerd ter gelegenheid van het eeuwfeest van 
de verschijningen in Lourdes. Maar er gebeurden veel meer mirakels in Lourdes.

Bron 
Dokumentatiecentrum van de Basiliek te Oostakker.

Bernadette gaat ’s avonds in gezel-
schap van een tante voor het eerst naar de 
pastoor van Lourdes, M. Peyramale, om 
over de verschijningen te spreken. De pas-
toor heeft een streng uiterlijk, maar is een 
buitengewone priester. Zij worden niet 
vriendelijk ontvangen en ontmoedigd 
gaan zij huiswaarts. Hij gelooft niet in de 
waarheid van de verschijningen en ver-
biedt de geestelijkheid van zijn dekenaat 
naar de grot te gaan, maar zal weldra ook 
gewonnen worden door de eenvoud en 
de oprechtheid van de zieneres en vooral 
ook door de wonderbaarlijke genezingen, 
die spoedig daarop aan de bron van de 
grot plaatsvinden.

Op 26 februari hernieuwt de Vrouw 
haar boodschap van La Salette, wanneer 
zij op bedroefde toon tot Bernadette zegt, 
dat ze moet bidden en boete doen voor 

de zondaars  : “Boete! Boete! Boete! Kus 
de grond voor de zondaars!” 

De zieneres geeft zich aan deze akte 
van boetvaardigheid over met een ontroe-
rende eenvoud. En bij iedere verschijning 
zal zij deze herhalen. Op haar verzoek 
kussen ook de omstanders de aarde, on-
danks de regen en de modder. 

Eerste wonder
Het eerste wonder wordt op 27 fe-

bruari door middel van het water veroor-
zaakt. De steenhouwer Louis Bourriette 
is gewond geraakt bij een mijnontplof-
fing. Zijn rechteroog is ingedrukt en be-
schadigd. Hij laat zich water van de grot 
brengen en wrijft er zijn oog mee in. Plot-
seling ziet hij! De volgende morgen ont-
moet hij dokter Dozous en zegt, dat hij 
genezen is. 
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Onmogelijk! Na onderzoek blijft er 
niet anders over dan zich aan de feiten te 
onderwerpen : het wonder is gebeurd.

“Zeg aan de priester dat hij 
    hier een kapel laat bouwen...”
Aan het einde van de verschijning van 

maandag 2 maart zegt de Vrouw : “Ga aan 
de priester zeggen, op deze plek een kerk 
te bouwen en er in processie heen te trek-
ken”.

Bernadette aarzelt geen ogenblik deze 
boodschap aan pastoor Peyramale over te 
brengen. Deze laat zijn gereserveerde hou-
ding echter niet varen en zegt : “Zeg maar 
aan de Vrouw, dat zij de rozenstruik laat 
bloeien. Weet je eigenlijk, hoe ze heet?”

“Neen, meneer pastoor. Ik heb het 
haar wel gevraagd, maar zij glimlacht al-
leen ...”

“Nu, dan moet je haar dat maar eens 
vragen ... en als we haar naam kennen, 
dan zullen we een kapel voor haar laten 
bouwen, en geen kleintje ook; maar een 
heel grote ... ”

De volgende dag maakt Bernadette 
het verlangen van de pastoor aan de Ver-
schijning bekend. 

Intussen stromen de mensen van alle 
kanten toe. De processie, die de H. Maagd 
gevraagd heeft, lijkt zich vanzelf te vor-
men. Er zal geen einde meer aan komen. 
En dit begint de prefect van Tarbes, Massy, 
te verontrusten. Hij schrijft aan de burge-

meester van Lourdes om de grot dag en 
nacht te laten bewaken en, zo nodig, de 
hulp in te roepen van politie en soldaten 
om de rust te handhaven.

De extase van Bernadette duurde op 4 
maart ongeveer een uur. Bernadette heeft 
die dag drie verschillende dingen verno-
men, die zij niet mag bekend maken. En 
ook in dit geval, zei de zieneres haar “ge-
heim” te hebben. Maar de Verschijning 
heeft nog niet haar naam gezegd. 

Na de veertien dagen van bezoek die 
de Vrouw van Bernadette verlangd heeft, 
begint deze weer haar gewone leven en 
komt enkele dagen niet naar de grot van 
Massabielle, waar echter de menigte door-
gaat met te komen bidden.

“Ik ben de Onbevlekte 
       Ontvangenis”
Op 25 maart, het feest van Maria-

Boodschap, voelt zij zich in de nacht plot-
seling geroepen om er heen te gaan en te-
gen vijf uur ‘s morgens is ze bij de grot. 
Er zijn nog weinig mensen. Glimlachend 
vertoont zich het hemels visioen in een 
wolk van goud, en Bernadette voelt zich 
gedwongen haar te vragen, wie zij is.

“Op mijn derde verzoek, kwam er een 
ernstige uitdrukking op haar gelaat en het 
leek, alsof zij zichzelf wilde vernederen 
... Zij ontvouwde haar handen, strekte de 
armen uit, hief die ten hemel en bracht 
ze daarna samen over de borst ... Zij zag 

naar de hemel ... en zei, met een trilling 
in haar stem : “Ik ben de Onbevlekte Ont-
vangenis!”

In het jaar 1854 heeft Paus Pius IX het 
dogma van de Onbevlekte Ontvangenis 
afgekondigd. Wanneer dus de H. Maagd 
deze haar eretitel zegt aan uitsluitend de 
onwetende Bernadette, die dit ongetwij-
feld niet begrijpt en waarschijnlijk ook 
nooit gehoord heeft, bevestigt Maria het 
geloof van de gehele Kerk. Vanaf dit ogen-
blik is er geen plaats meer voor twijfel. De 
Vrouw is de Moeder Gods zelf, zij is de 
H. Maagd!

De prefect van Tarbes brengt dezelfde 
dag nog aan de burgemeester van Lourdes  
het verzoek over, de zieneres geneeskun-
dig te laten onderzoeken. Daarop worden 
drie artsen gekozen, met bewuste uitslui-
ting van dokter Dozous. De prefect zal het 
ondeugdelijke medisch rapport echter re-
soluut van de hand wijzen.

 
Op woensdag na Pasen, 7 april, ver-

toont zich de Verschijning voor de 17e 
maal, in aanwezigheid van iets meer dan 
duizend personen. Gedurende haar exta-
se heeft Bernadette haar kaars in de grond 
gestoken en bij een van haar bewegingen 
heeft zij haar hand opgeheven tot op de 
hoogte van de vlam. Door de wind flak-
kerde de vlam en raakte af en toe de vin-
gers van Bernadette. De mensen, die het 
dichtst bij haar staan, zijn bang dat zij 
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zich zal branden. Dokter Dozous neemt 
de hand van Bernadette en onderzoekt die 
: er is geen spoor van verbranding waar te 
nemen. Hij wordt door deze gebeurtenis 
zozeer getroffen, dat hij zijn geloof terug-
krijgt en bij deze verschijning uitroept : 
“Nu geloof ik werkelijk, dat je iets ziet!”  
Sindsdien is hij een van de vurigste verde-
digers van de verschijningen. 

Op 3 juni, Sacramentsdag, doet Ber-
nadette haar Eerste H. Communie. Men 
begrijpt gemakkelijk met welke vurige 
godsvrucht zij haar God voor het eerst 
ontvangt.

Laatste verschijning
Op vrijdag 16 juli, het feest van O. L. 

Vrouw van de Berg Carmel, verschijnt de 
Vrouw voor de 18e en laatste maal. De-
zelfde morgen heeft Bernadette de H. 
Communie ontvangen. 

Een stedelijke verordering heeft op-
dracht gegeven tot het oprichten van een 
schutting bij de ingang van de grot en ie-
dere toegang verboden. Bernadette knielt 
neer tegenover de rotsen van Massabielle 
op de rechteroever van de Gave. Haar ex-
tase gaat gepaard met een diepe vreugde. 
“Op dat ogenblik zag ik noch de rivier de 
Gave, noch de planken van de schutting : 
en het scheen me, alsof er tussen de Vrouw 
en mij geen grotere afstand was dan vroe-
ger. Ik zag alleen maar de H. Maagd, en 
nooit heb ik haar zo mooi gezien!”

Al spoedig lopen voorname personen 
tegen de schutting, en komt keizer Napo-
leon III door zijn minister van binnen-
landse zaken tussenbeide. 

De tijd van de verschijningen is voor-
bij. Bernadette zal de H. Maagd niet eer-
der terugzien dan in het Paradijs. Maar 
een nieuw tijdperk breekt aan : dat van 
de bedevaarten en de wonderen van Lour-
des!

Veertien en een half jaar oud, ging ze 
weer, als externe, naar de kosteloze Zus-
tersschool en werd onder de Kinderen 
van Maria opgenomen. Zij werd op zes-
tienjarige leeftijd gevormd, bleef zes jaar 
als interne leerlinge in het gesticht, en 
leerde met moeite lezen en schrijven. Zij 
bleef ongevoelig voor de talloze, zelfs bis-
schoppelijke bezoeken. Zij, zowel als de 
haren, wezen onverzettelijk ieder aanbod 
van geld of gunsten af.

De onderzoekscommissie
De kerkelijke overheid heeft zich in 

het begin wantrouwend getoond. Men 
kent de eisen, die pastoor Peyramale lan-
ge tijd gesteld heeft, evenals het bisschop-
pelijk verbod aan de geestelijkheid om bij 
de grot te komen.

Tenslotte heeft men zich wel gewon-
nen moeten geven, omdat de waarheid 
duidelijk bleek. De dokter van Bernadet-
te, dr. Barencie, haar biechtvader, de  E. H. 
Pomian, pastoor Ader van Bartrès, pastoor 
Peyramale, ze zijn volkomen zeker van 
het geestelijke evenwicht, de natuurlijke 
geaardheid, de oprechtheid, evenals van 
de gezonde vroomheid van het kind. Zij 
weten, dat, zo de voorzichtigheid plich-
ten heeft, de waarheid ook rechten heeft.

De bisschop van Tarbes, Monseig-
neur Laurence, van de gebeurtenissen op 
de hoogte gehouden, acht het, de 28e  juli 
1858, zijn plicht een commissie voor on-
derzoek in te stellen. Daarin hebben zit-
ting : godgeleerden, hoogstaande geeste-
lijken, pastoor Peyramale zelf, getuigen, 
de burgerlijke overheid, onder wie dok-
ter Dozous en de geleerde dokter Vergès, 
hoogleraar aan de Geneeskundige Facul-
teit in Toulouse. De commissieleden on-
derzoeken, drie jaar lang, en met algeme-
ne stemmen komen zij tot het besluit, dat 
de feiten echt zijn.

Monseigneur Laurence stelt er prijs op 
de slotvergadering persoonlijk te leiden. 
Bernadette verschijnt er in haar eenvou-
dig Pyrenees kleed. Tegenover zulk een 
indrukwekkende vergadering raakt ze niet 
in de war. Op dit buitengewoon ernstig 
ogenblik, als zendbode van de H. Maagd, 
drukt ze zich zelfs met een aangrijpend 
gezag uit. Als gevolg daarvan, kondigt de 
bisschop van Tarbes, de  18e januari 1862, 
onder voorbehoud van de uitspraak van 
de Paus, zijn vermaard mandement af, 
waarvan een van de artikelen de bouw 
van de kapel voorziet.

“Wij zijn ervan overtuigd,” aldus 
drukt Monseigneur Laurence zich uit, 
“dat de Verschijning bovennatuurlijk en 
goddelijk is ... Wat Bernadette gezien en 
gehoord heeft, is de H. Maagd. Laten wij 
dus uitroepen : Hier is de vinger Gods!”

Op 4 juli 1866 nam zij, 22 jaar, af-
scheid van haar familie, haar geboorte-
streek en vooral van haar geliefde grot. 
Zij nam het kloosterkleed aan op 29 juli 
in het Sint-Gildardklooster te Nevers, 
het moederhuis van de Zusters van Lief-

de. Haar kloosternaam was Zuster Marie 
Bernard. Zij maakte vorderingen in gods-
vrucht en toewijding. Voortaan zou zij de 
geringste van de zusters zijn in het kloos-
ter. Zinspelende op haar persoonlijke le-
vensloop, merkte zij met een glimlach op 
: “Als je klaar bent met vegen, zet je de 
veger achter de deur”. Zij verrichtte dienst 
als hulpverpleegster, daarna als kosteres. 
Zij wist hoe te bidden, te gehoorzamen 
en in stilte te lijden.

Zuster Marie Bernard stierf godvruch-
tig op 16 april 1879. Zij was toen 35 jaar 
oud.

Ben Poco
Paus Pius XI heeft haar zalig verklaard 

in 1925, daarna heilig op 8 december 
1933. In zijn toespraak “Ben poco” van 
31 mei 1933 bij gelegenheid van de er-
kenning van twee wonderen voor de hei-
ligverklaring van Bernadette, zeide hij : 
“Talrijk en van grote verscheidenheid zijn 
de lessen, die wij kunnen trekken uit het 
bescheiden en nederige leven van Ber-
nadette, maar zij zijn zo welsprekend, 
vooral ook omdat door Gods hand op 
merkwaardige wijze feiten en data over-
eenstemmen. Zo b.v. het feit van de provi-
dentiële en onmiddellijke opeenvolging 
van Bernadette en Catherine Labouré, een 
feit dat duidelijk aantoont, hoe de Heer 
in deze twee lichtende figuren, die hun 
leven inderdaad doorgebracht hebben in 
een wedstrijd om op de achtergrond te 
blijven, de meest sublieme voorbeelden 
van de Kerk verenigd heeft.

Het is dus duidelijk, dat God het 
noodzakelijk acht ons van tijd tot tijd der-
gelijke voorbeelden voor ogen te stellen. 
En het is niet moeilijk om vast te stellen, 
waarom dit noodzakelijk is, als men de 
omstandigheden van het huidige leven in 
het oog vat : de koortsige behoefte naar 
een leven van uiterlijkheden, lawaai, en 
holle schittering ...” 

Wonderbaarlijk ongeschonden be-
waard, rust het stoffelijk overschot van 
Bernadette in een schrijn van verguld 
brons en kristal in de Sint-Gildardkapel 
te Nevers, waar zij het voorwerp is van de 
katholieke verering.

H. Bernadette, bid voor ons.
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Excellentie, de Apostolisch Nuntius, 
mgr. François Bacqué

Edelachtbare,
Dierbare broeders,
Voorzitter en leden van de Neder-

landse Vereniging voor Latijnse Liturgie, 
Geachte dames en heren,

Ik ben zeer verheugd de mogelijk-
heid te hebben gekregen om de Heilige 
Mis op te dragen en dit eminente gezel-
schap te mogen toespreken bij gelegen-
heid van de jaarlijkse algemene verga-
dering van uw Vereniging. Ik dank u 
vriendelijk voor het feit dat u mij hier-
voor hebt uitgenodigd.

In zijn Post Synodale Apostolische 
Exhortatie heeft de Heilige Vader op-
geroepen tot een frequenter gebruik in 
de liturgie van het Latijn en eveneens 
van het Gregoriaans, daarbij aanbeve-
lend dat ook de lekengelovigen gehol-
pen moeten worden de vaste gebeden 
en gezangen in de liturgie in het Latijn 
te zeggen en te zingen (nr. 62). Het is 
in deze gelukkige situatie voor u die van 
deze taal en het gebruik ervan in de li-
turgie houdt, dat ik gekomen ben om 
deze dag met u door te brengen en u bij 
uw inspanningen aan te moedigen. En 
gebruikmakend van deze gelegenheid 
dacht ik u vandaag te spreken over een 
aangelegenheid die van groot belang is 
voor het leven van de Kerk: geloof en ge-
hoorzaamheid in de studie van de the-
ologie en in de betekenis van de disci-
pline die de zending van de Kerk zou 
moeten begeleiden.

Het is geen verrassing dat de schrij-
vers van de Heilige Schrift en juist de 
overleveringen achter het verhaal van 
Genesis over de schepping en de zon-
deval de val van de mens visualiseren in 
termen van een daad van trots en onge-
hoorzaamheid. Het brengt de mens er-
toe om slaaf te worden van zijn eigen 
instincten waarbij hij streeft naar macht 
en overheersing en hem niet alleen 
brengt tot jaloezie en moord (Gen 4, 1-
16), maar ook tot gelijkheid met God. 
Hij wordt zijn eigen god en wenst een 
toren te bouwen ‘waarvan de spits tot 
de hemel reikt’ (Gen 11: 4). De eerste 11 
hoofdstukken van het boek Genesis zijn 
zo het verhaal van ongehoorzaamheid 
en vervreemding van God. Maar het 
eindigt daar niet. God laat in zijn grote 

Geloof, gehoorzaamheid 
en theologie 

Uitdagingen voor de zending van de Kerk van vandaag
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barmhartigheid de mens niet over aan 
zijn lot van zelfvernietiging waarin hij 
zichzelf had geplaatst. Hij roept en ves-
tigt in het geloof van Abraham het begin 
van de heilsgeschiedenis.

Abraham antwoordt met diep ge-
loof en gehoorzaamheid en wordt zo de 
vader van het volk Israël, het door God 
gekozen instrument voor de verlossing 
van de wereld (Deut. 7, 7-8). En zoals 
het in de brief aan de Hebreeën staat: 
‘Door het geloof heeft Abraham gehoor 
gegeven aan de roepstem van God om 
op weg te gaan naar een land dat be-
stemd was voor hem en zijn erfgenamen 
en hij vertrok zonder te weten waarheen 
hij ging.’ (Hebr. 11, 8). De schrijver van 
de brief gaat dan op weg in een ontdek-
kingsreis van geloof en gehoorzaamheid 
aan God van al zijn dienaren door Abra-
ham tot Mozes en Jezus, die eindigt met 
de aansporing: Houdt onze ogen op Je-
zus gericht, de leidsman en voltooier 
van ons geloof. In plaats van de vreugde 
die Hem toekwam, heeft Hij het kruis 
op zich genomen en de schande niet 
geteld: nu zetelt Hij aan de rechterkant 
van Gods troon (Hebr. 12, 2 ). De ge-
schiedenis van het heil is zo een verhaal 
van geloof en gehoorzaamheid.

Het verbond dat op de berg Sinaï 
wordt bekrachtigd (Ex. 24, 3-16), beves-
tigt nogmaals de relatie tussen God en 
de mensheid door de gehoorzaamheid 
van Israël. Het wordt bezegeld door het 
boek van wetten - de Tora - dat God zijn 
volk geeft.

Leven vanuit de wetten van het ver-
bond kenmerkt zo de hele geschiedenis 
van het volk Israël; zegeningen zijn het 
resultaat van gehoorzaamheid en lijden 
is het resultaat van de tegenovergestelde 
houding. Gehoorzaamheid wordt geëist 
zowel van het individu als van het hele 
volk en er wordt aangetoond dat zege-
ningen of rampen vanzelf voortvloeien 
uit hun individuele of collectieve reac-
tie. In feite drukt gehoorzaamheid een 
reactie van liefde uit jegens God door 
het volk Israël. Het is niet zozeer een ver-
bond in de vorm van ‘geven en nemen’, 
zoals in die tijd gangbaar was in de ver-
dragen van de Hettieten met hun vazal-
staten, maar een overeenkomst van een 
vertrouwelijke liefdesverbintenis tussen 
God en Israël, voorgesteld als die tus-

sen een vader (moeder) en zijn (haar) 
zoon (Ex. 4, 22; Is. 49, 14-15; Jer. 3, 19; 
31: 9, 20; Hos. 11,1-11) of van man en 
vrouw (Is. 54: 5-8; Jer. 2: 2; 3: 20; Hos. 
2: 4-25).

 
De formulering die het verbond aan-

duidt, wordt weergegeven naar het voor-
beeld van een huwelijksbezegeling: ”Ik 
zal uw God zijn, gij zult mijn volk zijn” 
(Hooglied 7, 11). De eisen die aan het 
volk en aan God worden gesteld, wijzen 
wezenlijk niet alleen op een geest van 
gehoorzaamheid en de dienstbaarheid, 
maar op veel diepere deugden van lief-
de en trouw (Ps. 117, 1-2). Bovendien is 
het God die de eerste aanzet geeft. Hij 
hield het eerst van de mensheid (Deus 
Caritas est 1). Ontrouw in de vorm van 
afgoderij en morele ongehoorzaam-
heid leiden het volk niet alleen tot het 
lijden en dood, maar ook tot de slaver-
nij en ballingschap in vreemde landen. 
Daarenboven is het recht om het land 
in bezit te nemen een gevolg van Israëls 
trouw aan het verbond. En derhalve zijn 
invasie en ballingschap de vruchten van 
ongehoorzaamheid.

De volledige deuteronomische her-
vorming en de totstandkoming van het 
profetendom zijn de gevolgen van con-
stante verleiding en de aantrekkings-
kracht welke Israël voert tot afgoderij, 
ontrouw en onoprechtheid die het volk 
van God wegdrijven.

Jezus en nieuwe Tora
Zoals Paus Benedictus in Jezus van 

Nazareth uiteenzet, voltooide Jezus de 
vorming van het volk van God door zo-
wel de sluier op te heffen die de heide-
nen belette om binnen te gaan in de 
gemeenschap met God en door het in-
troduceren van de nieuwe Tora van lief-
de, die de wet is van het meer perfecte 
en eeuwige verbond met woorden van 
gezag: “Maar Ik zeg aan u...” (Mt. 5, 22 
en elders). 

Het volk van dit meer perfecte ver-
bond deed alle grenzen vervagen, een 
universele gemeenschap - Joden en hei-
denen samen - in en door Hem met el-
kaar verbonden in het vrije en bewus-
te leven vanuit de wet van liefde die 
Hij hen gaf en met Zijn eigen bloed be-
krachtigde - “Deze beker is het nieuwe 
verbond in mijn bloed dat voor u ver-
goten wordt” (Lc. 22, 20).

De Paus verklaart dit als volgt: “Dit 
herstructureren van de sociale orde 
vindt zijn basis en zijn rechtvaardiging 
in Jezus’ aanspraak dat Hij, met zijn 
gemeenschap van leerlingen, de oor-
sprong en het middelpunt van het nieu-
we Israël vormt”, (Jezus van Nazareth, 
Doubleday, New York 2007, p. 114) en 
dat “Hij niet onderwijst zoals de schrift-
geleerden, maar als iemand met gezag 
(Mt. 7: 28 e.e.) (ibid p. 102). En dit ge-
zag kwam Hem toe door het feit dat hij 
inderdaad de Messias was, de Gezalfde 
Gods.

Aldus wordt de trouw aan Jezus en 
het leven vanuit de nieuwe Tora die hij 
zijn leerlingen gaf de essentiële voor-
waarde om tot de gemeenschap van het 
nieuwe verbond te behoren - de eni-
ge poort naar het Koninkrijk Gods. De 
Paus verklaart: “in het geval van Jezus 
is het niet de universeel bindende aan-
hankelijkheid aan de Tora die de nieu-
we familie vormt. Eerder is het aanhan-
kelijkheid aan Jezus zelf, aan zijn Tora” 
(ibid. P. 115).

En Jezus wil dat zijn leerlingen per-
soonlijk zijn eigen voorbeeld volgen 
niet alleen door Hem aan te nemen, 
maar bovenal door zo te leven als Hij 
deed, Hem te volgen tot op het kruis. 
“Wie mijn volgeling wil zijn, moet zich-
zelf verloochenen en zijn kruis opne-
men en Mij volgen” (Mc. 8, 34).

In het geval van het Oude Verbond 
was het de trouw aan de Tora die het 
individu of de gemeenschap verzeker-
de van het besef de Heer toe te beho-
ren en onder zijn liefdevolle zorg te val-
len. Maar in het Nieuwe Verbond is het 
niet zo zeer een kwestie van aanhan-
kelijkheid aan een wet als wel aan een 
persoon: Jezus. Van Hem houden, Hem 
volgen en Hem navolgen was de essen-
tiële voorwaarde. In feite is Jezus’ gebod 
van liefde: “Hebt elkaar lief, zoals Ik u 
heb liefgehad (Joh. 13, 34) een gebod 
dat allen aanspoort om zijn eigen voor-
beeld van liefde te volgen. Liefde is niet 
wat wij voelen dat het is, maar de wij-
ze waarop Hij het voorleefde. En Jezus 
leefde echt zo diep en onbaatzuchtig 
vanuit zijn liefde voor de mensheid dat 
Hij zijn leven voor hen gaf: “Niemand 
kan een grotere liefde hebben dan om 
zijn leven te geven voor zijn vrienden” 
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(Joh. 15, 13) of “Ik geef mijn leven voor 
mijn schapen” (Joh. 10, 11). Het is niet 
een leven dat door anderen wordt weg-
genomen, maar door Jezus zelf wordt 
gegeven.

St. Paulus, die een oude Belijdenis-
hymne van de Kerk citeert, beeldt het 
gehele leven van Christus uit als een van 
in twee bij elkaar horende momenten: 
de liefdevolle en vrijwillige zelfontledi-
ging door Jezus en zijn verheerlijking in 
Gods handen, hetgeen zijn doopsel ver-
beeldt.

Voor Hem, Jezus, de Christus, “of-
schoon Hij bestond in de gestalte van 
God heeft zich niet willen vastklampen 
aan gelijkheid met God. Hij heeft zich-
zelf ontledigd en de gestalte van een 
slaaf aangenomen. Hij is aan de men-
sen gelijk geworden. En als mens ver-
schenen heeft Hij zich vernederd; Hij 
werd gehoorzaam tot de dood, de dood 
aan het kruis. Daarom ook heeft God 
Hem hoog verheven en Hem de naam 
verleend die boven alle namen staat op-
dat in de naam van Jezus iedere knie 
zich zou buigen, in de hemel, op aarde 
en onder de aarde en iedere tong zou 
belijden tot eer van God, de Vader: Je-
zus Christus is de Heer” (Fil. 2, 5-11). 
De belangrijkste zinsnede in de hymne 
bestaat uit de woorden “gehoorzaam 
tot de dood” (vs. 8). Het Griekse werk-
woord “hupekoos” dat hier wordt ge-
bruikt, moet verstaan worden als het 
tegenovergestelde van de daad van on-
gehoorzaamheid van Adam. St. Paulus 
zelf verklaart het zo: “Zoals door de on-
gehoorzaamheid (parakohes) van één 
mens velen zondaars werden, zo wor-
den door de gehoorzaamheid (hupa-
kohes) van één velen gerechtvaardigd” 
(Rom. 5,19).

Het theologisch woordenboek van 
het Nieuwe Testament door Gerhard 
Kittel zegt dat “hupakohe” in het alge-
meen “wordt gemeten naar de houding 
van gehoorzaamheid aan God” (blz, 
224 vol 1). St. Paulus plaatst het tegen-
over “hamartia” – zonde. St. Paulus zegt: 
“ofwel u dient de zonde (hamartia) – en 
dit loopt uit op de dood – ofwel de ge-
hoorzaamheid (hupakohe) die leidt tot 
gerechtigheid” (Rom. 6, 16).

De gedachte is duidelijk. Jezus’ hele 
leven dat de vervulling van de geschie-

denis van het heil is, is er één van volko-
men gehoorzaamheid aan de Vader ge-
zien en begrepen tegen de achtergrond 
van de ongehoorzaamheid van Adam. 
In de brief aan de Galaten staat dat de 
Heer Jezus “zich heeft gegeven voor onze 
zonden om ons te ontrukken aan deze 
door het kwaad beheerste wereld over-
eenkomstig de wil van onze God en Va-
der aan wie de heerlijkheid zij tot in alle 
eeuwigheid. (Gal. 1, 4). Jezus verklaarde 
het in feite zo: “Ik ben uit de hemel ge-
komen niet om mijn eigen wil te doen, 
maar de wil van Hem die mij gezonden 
heeft (Joh. 6, 38) of “Ik zoek niet mijn 
eigen wil te doen, maar de wil van Hem 
die Mij gezonden heeft” (Joh. 5, 30). Hij 
verstaat zijn zending op aarde als het 
tot stand brengen van het soort gehoor-
zaamheid welke door God wordt ver-
eist, zodat zijn goddelijke koningschap 
op aarde verwezenlijkt kan worden. In 
en door Jezus en de Kerk komt God zo 
binnen in de geschiedenis der mensen 
in de volste zin en aldus wordt zijn Ko-
ninkrijk definitief gevestigd. Deze Kerk 
of gemeenschap van “geroepenen” is 
de mystieke aanwezigheid van Jezus in 
de geschiedenis der mensen en de ma-
nifestatie van Gods Koninkrijk op aar-
de. En zoals Lumen Gentium het stelt: 
“(Deze gemeenschap) bevindt zich in 
de Katholieke Kerk, die door de opvol-
ger van Petrus en de met hem verenigde 
bisschoppen wordt bestuurd” (LG 8). 
En verder, “hoewel vele elementen van 
heiliging en van waarheid buiten haar 
zichtbare structuur, te vinden zijn die, 
als eigen gaven van de Kerk van Chris-
tus, naar de katholieke eenheid heen 
stuwen” (ibi).

De Kerk bestaat aldus om het proces 
van heiliging en bevrijding uit te brei-
den welke Jezus tot vervulling bracht 
door zijn gehoorzaamheid aan de Va-
der. Haar opdracht is het precies Jezus 
na te volgen in zijn grote daad van ge-
hoorzaamheid aan de Vader, zodat God 
opnieuw kan binnentreden in de men-
selijke realiteit en er alles van kan loute-
ren in de schepping van “de nieuwe he-
mel en de nieuwe aarde” (II Petr. 3, 13), 
dat het Koninkrijk van God absoluut en 
volledig in de wereld kan worden ge-
vestigd. De Kerk wordt zo de plaats van 
diep gevoel van gehoorzaamheid van de 
mensheid aan God. Het is op deze wijze 
dat God voortdurend opnieuw binnen-

treedt in de menselijke werkelijkheid 
en haar omvormt en loutert. Gehoor-
zaamheid in navolging van Jezus moet 
niet louter gezien worden als een last 
of het aanvaarden en gelovig ten uit-
voer brengen van een wet of een norm, 
maar eerder als een weg tot heiliging en 
het heilig maken van alle menselijke en 
kosmische werkelijkheid.

Deze opdracht is inderdaad heilig 
en liturgisch. In de bekende vermaning 
van St. Paulus, ons leven te verande-
ren in een offer (logiké latreia) dat aan-
vaardbaar is voor God, zegt hij: “Ik ver-
maan u, broeders, bij Gods erbarming 
om uzelf als een levend, heilig en God 
welgevallig offer in zijn dienst te stellen, 
want dat is de ware eredienst die u past. 
U moet uzelf niet aanpassen aan deze 
wereld. Word andere mensen, met een 
nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat 
om uit te maken wat God van u wil, en 
wat goed is, welgevallig en volmaakt” 
(Rom. 12, 1-2).

Het is deze zelfde betekenis van ge-
hoorzaamheid en discipline in het le-
ven van een christen, wat zijn of haar 
rol in de Kerk ook is, die doeltreffende 
geloofwaardigheid geeft aan wat Jezus 
vertegenwoordigt: een leven van totale 
en zelf verloochende onderwerping aan 
de wil van de Vader. In een wereld die 
overheerst wordt door egoïsme en er uit 
voortvloeiende gevolgen van individua-
lisme, subjectivisme en relativisme, waar 
in de naam van vrijheid ieder spoor van 
gezag als een last en een hindernis voor 
menselijke vrijheid wordt verworpen, 
moet de Kerk zichzelf manifesteren als 
de gemeenschap van God die bestaat uit 
diegenen in wier leven de aanvaarding 
van en onderwerping aan Gods wil en 
een edel gevoel voor eenheid duidelijk 
naar voren zouden moeten komen. Als 
de wereld vrijheid voorstelt als “vrijheid 
van”, moet de Kerk vrijheid standvastig 
weergeven als “vrijheid voor”.

Als de wereld een plaats wenst te 
worden waar verwarring en tegenstrijdi-
ge filosofieën, waarden en een kakofo-
nie van lawaaierige en wanordelijke po-
litieke richtlijnen het menselijke leven 
neurotisch maken, moet de Kerk het te-
ken van waarheid, goedheid en schoon-
heid zijn die in hun meest verheven 
vorm verwijzen naar Gods eigen wezen. 
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Als de wereld de marktplaats van heb-
zucht en het reduceren van het menselij-
ke geslacht tot voorwerp van consumen-
tisme is geworden, dan moet de Kerk de 
gemeenschap worden die Gods eigen 
voorzienigheid verheerlijkt en wijst op 
de betekenis van onpartijdigheid en op 
eerbied vooral voor hen die slachtoffer 
worden van dergelijke hebzucht. 

Als de wereld de arena wordt van 
morele laksheid, hedonisme en de on-
derwerping van mensheid aan voorbij-
gaande en lege fascinatie, dan moet de 
Kerk het teken van de zuiverheid en hei-
ligheid van God zijn.

Met andere woorden de Kerk kan 
niet de arena van verwarring, filosofisch 
of moreel relativisme, sofisme en een 
casuïstisch aftreksel zijn van de geopen-
baarde waarheid die het fundament van 
haar Credo is, het Woord Gods zoals ge-
openbaard in Heilige Schrift en de Tra-
ditie van de Kerk en wordt verklaard 
door het officiële leergezag van de Kerk 
en open verschil van mening of open-
baar debat zelfs om wille van de vrij-
heid van theologisch onderzoek. Mijn 
gedachte gaat terug naar het verhaal van 
de bouw - of laat ons zeggen de poging 
daartoe - van de Toren van Babel. Zijn 
bouwers waren ervan overtuigd dat zij 
de hemel met eigen middelen en op ei-
gen kracht zonder God konden beklim-
men. Is zo’n zelfde geest wellicht in een 
meer verfijnde vorm niet opnieuw ver-
schenen in de wereld en de Kerk van 
vandaag? Er zijn sommige mensen die 
zelfs beweren dat zij de Kerk maken, als-
of de Kerk een schepping van ons men-
sen is.

Maar de Kerk is niet wat wij ervan 
maken. Zij is hetgeen Jezus stichtte en 
blijft voeden en ondersteunen. Er staat 
in Lumen Gentium: “Christus, de enige 
Middelaar, heeft zijn heilige Kerk, ge-
meenschap van geloof, hoop en liefde, 
in deze wereld gevestigd als een zichtba-
re instelling die Hij voortdurend onder-
steunt en waardoor Hij aan allen gena-
de en waarheid meedeelt” (LG 8). Het is 
derhalve, zelfs in haar zichtbare gestal-
te, een goddelijke instelling die wordt 
geroepen om te leven en om in de we-
reld Gods eigen heiligheid, waarheid 
en schoonheid waar te maken, evenals 
harmonie en vrede, die alleen uit Hem 
voortkomt. Want zoals St. Paulus zegt: 
“God is geen God van wanorde, maar 
van vrede, zoals in alle gemeenten van 
de heiligen” (1 Kor. 14: 3).

De Kerk is geen vereniging, federatie 
of democratie die bestaat uit gelovigen. 
De Kerk is het mystieke lichaam van 
Christus met haar eigen innerlijk leven 
welke van Christus komt, die haar hoog-
ste en onzichtbaar hoofd is. Zij heeft 
haar zichtbare structuur die niet van 
het mystieke gescheiden moet worden. 
Het Concilie stelt: “De hiërarchisch ge-
organiseerde maatschappij en het mys-
tieke lichaam van Christus, de uitwen-
dige zichtbare groep en de geestelijke 
gemeenschap, de aardse Kerk en de met 
hemelse gaven bedeelde Kerk, mogen 
wij niet als twee dingen beschouwen: zij 
vormen integendeel één complexe wer-
kelijkheid, samengesteld uit een godde-
lijk en een menselijk element” (LG 8). 

Het Concilie gaat dan verder deze 
mystiek goddelijke – menselijke ver-

binding te vergelijken met het geheim 
van de incarnatie zelf (cfr LG 8). Het is, 
zoals het Concilie verder bevestigt, de 
ene, heilige, katholieke en apostolische 
Kerk, aldus verwijzend naar haar unici-
teit, haar bijzondere roeping, haar uni-
versele karakter en haar missionaire di-
mensie.

De hiërarchische aard van de Kerk, 
zoals hetzelfde document bevestigt, 
komt niet van een oriëntatie van basis 
naar top, maar juist andersom. Christus 
is de opperherder en de bruidegom van 
de Kerk. Hij heeft haar gevestigd op het 
fundament van de apostelen en, zoals 
het Lumen Gentium verder verduide-
lijkt; “na de verrijzenis heeft onze Ver-
losser haar aan Petrus overgedragen om 
de schapen te weiden (Joh. 21,17) en 
heeft hem en de andere apostelen op-
gedragen haar te verspreiden en te be-
sturen (cf. Mt. 28, 18 e.v.). Haar heeft 
Hij voor eeuwig opgericht als pijler en 
grondslag van de waarheid” (1 Tim. 3, 
11) (LG 8 ). En aangezien de Kerk on-
derwijst, door de apostolische succes-
sie en de macht te binden en te ontbin-
den, wordt het college van de apostelen 
met Petrus aan het hoofd, opgevolgd 
door het college van bisschoppen die 
met de paus die het blijvend en zicht-
baar beginsel en fundament van de een-
heid zowel van de bisschoppen als van 
de hele gemeenschap van gelovigen is 
(LG 23) het hiërarchische leiderschap 
van de Kerk. Lumen Gentium 22 stelt 
voorts: “De paus van Rome bezit, juist 
krachtens zijn ambt als plaatsbekleder 
van Christus en herder van de gehele 
Kerk, de volledige hoogste en universe-
le macht over de Kerk, die hij vrij kan 
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uitoefenen” en verder: “Het college van 
bisschoppen heeft geen gezag tenzij ver-
enigd met de paus van Rome, de opvol-
ger van Petrus, als zijn hoofd” (LG 22). 
Natuurlijk, zoals Jezus vaak uitdrukte, 
moet alle gezag in de Kerk worden uit-
geoefend in een pastorale zin – op die 
liefdevolle en zorgvuldige, evenals zacht 
leidende manier van de goede herder en 
niet van hen die de baas willen spelen 
(cfr 22: 25-26).

Op voorwaarde dat het gezag in de 
Kerk wordt begrepen en uitgeoefend als 
een dienst, eerder dan als een middel 
van overheersing in egoïstische zin, is 
het wezenlijk dat de eenheid niet alleen 
in haar communautaire vorm, maar 
ook in haar bestuur wordt bewaard en 
de efficiënte uitvoering van haar op-
dracht wordt vergemakkelijkt. Onenig-
heid is mogelijk, maar zou geen scha-
de moeten kunnen toebrengen en een 
oorzaak van verdeeldheid, vijandigheid 
en een teken van mondaine lichtzinnig-
heid worden. Zoals wij in die bijzonde-
re beschouwing van de vroege christen-
gemeenschap bij het eerste concilie van 
Jeruzalem zien (Hand. 15, 6-29), zelfs 
als de op het spel staande kwestie, de 
kwestie van onbesnedenen, door hen 
verschillend wordt beoordeeld, stem-
men zij allen erin toe om een eendrach-
tige houding aan te nemen na gebed en 
na het luisteren naar de verschillende 
meningen van Paulus, Barnabas, Jaco-
bus en Simon Petrus. De stem van Pe-
trus was hier beslissend en Jacobus was 
het met hem eens. De zaak van de een-
heid werd op deze wijze het best ge-
diend. Het was een discussie onder 
broeders en niet in de rechtbanken van 
de Romeinse burgerlijke of religieuze 
hoven of in de Areopagus van Athene. 
Het concilie van Jeruzalem was een er-
varing van gemeenzaamheid waarin de 
stem van apostelen, vooral die van Pe-
trus, de toon zetten voor wat werd be-
sloten.

Meningsverschil en zelfs debat ma-
ken deel uit van het onderzoek naar een 
interpretatie van iemands geloof gege-
ven de beperktheid van het menselijke 
verstand. Aangezien de theologie zelf 
“fides querens intellectum” is en geba-
seerd is op de centraliteit van het geloof 
“credo ut intelligam”, kan zonde er toe 
leiden dat het zoeken naar dat begrijpen 
geïrriteerdheid en verwardheid veroor-

zaken. Want geloof kan niet samengaan 
met zonde en intellectuele arrogantie. 
Het vereist luisteren, stilte en bovenal 
gebed dat het hart en de geest voorbe-
reidt om het woord Gods te ontvangen. 
Waar een dergelijke houding niet heerst, 
kan het meningsverschil de zoeker ertoe 
brengen om een gevangene van zijn ei-
gen gedachten te worden, zich gesteund 
te voelen door overwegingen van zelf-
overschatting en trots die leiden tot een 
openlijk afwijkende mening die voor 
het geloof schadelijk zou kunnen zijn. 
Het zal juist het tegenovergestelde ef-
fect veroorzaken en kan iemand bren-
gen op de weg van ongehoorzaamheid 
en hem ten prooi doen vallen aan de 
machinaties van de duivel. Het voor-
beeld van het concilie van Jeruzalem is 
hier belangrijk - zodra Simon Petrus de 
toon zette, nam het debat een beslissen-
de wending naar het vaststellen van een 
aanvaardbare oplossing die het meest in 
het belang van de opdracht van de Kerk 
is. In de Handelingen van de Apostelen 
staat dat “na veel discussie Petrus op-
stond en zei….” (Hand. 15, 7) en ver-
rassend staat er dan in de Handelingen 
dat aan het einde van Petrus’ verhan-
deling “heel de vergadering stil werd” 
(Hand. 15, 12) en Jacobus ondersteun-
de wat Petrus had gezegd, waarmee een 
eind aan de discussie kwam met een be-
sluit dat voor allen goed was.

Overigens, daar de Kerk een geeste-
lijke gemeenschap is, verrijkt door het 
leven van genade die vanuit Christus 
vooral in het sacrament van de heilige 
Eucharistie stroomt, zou het van bij-
zonder belang voor al haar leden moe-
ten zijn, na te denken over en te leven 
vanuit die vertrouwelijke gemeenschap 
met de Heer en in Hem met alle broe-
ders en zusters, zo vruchtbaar en zo echt 
als maar mogelijk is. Alles zou dan ook 
in het werk moeten worden gesteld om 
niet de innerlijke dynamiek van de Kerk 
te verlagen door ons egoïsme en onze 
zondigheid, vooral door intellectue-
le trots en arrogantie. Eer bewijzen aan 
God en de Kerk, het mystieke Lichaam 
van Christus, opbouwen ten einde haar 
de gelegenheid te geven haar zending 
daadwerkelijk voort te zetten zou be-
langrijker moeten zijn.

Het is hier dat een diepe geest van 
zelfverloochening, gevoel van deemoed 

voor het mysterie van Gods wegen en 
een bewustwording dat het leven van 
Christus op een of andere manier aan-
wezig is en actief is in de Kerk en in 
de persoon van de plaatsbekleder van 
Christus ons allen zou moeten bezielen, 
vooral de bisschoppen, priesters, religi-
euzen, theologen en de deskundigen in 
de verschillende kerkelijke disciplines. 
Wij zouden ons altijd de woorden van 
Jesaja moeten herinneren: “Wie heeft 
het water gepeild met de palm van zijn 
hand en de hemel met de handspan ge-
meten, wie heeft in een maatje het stof 
van de aarde afgepast, de bergen in een 
weegschaal gelegd, en de heuvels in een 
balans afgewogen? Wie kan de geest van 
de Heer ordenen, en wie heeft Hem raad 
en onderricht gegeven? Met wie heeft 
Hij beraadslaagd om inzicht te krijgen, 
om de weg van het recht te weten, om 
de weg van het inzicht te verstaan?” (Jes. 
40, 12-14) Sprekend over de wijsheid 
roept Job uit: “God alleen kent haar pad 
en weet waar zij zich ophoudt …… Dan 
zegt hij tegen de mens: “Wijsheid? Wijs-
heid is: de Heer vrezen, het kwaad ver-
mijden” (Job 28, 23-28).

 
Het is hoogst betreurenswaardig te 

moeten opmerken dat wij vaak genoeg 
de neiging hebben te vergeten dat er 
een veel hogere opdracht in onze han-
den ligt dan ons bezig te houden met 
haarkloverij in een theologisch debat. 
Zelfs de theologie staat ten dienste van 
het geloof en is niet zijn meester. Het 
geloof komt eerst en dan pas de theo-
logie. Want als er geen geloof is in de 
theologie, dan zou zij slechts een kwes-
tie van woorden en leeg lawaai zijn, die 
niet effectief bijdraagt aan de opdracht 
van de Kerk.

Een zogenaamde dissidente theo-
loog uit Azië schreef onlangs als volgt: 
“Veel christenen in Azië zijn steeds min-
der in staat om te denken aan verlos-
sing uitsluitend in termen van de Kerk 
of slechts door Jezus Christus als mid-
delaar. Wij zijn gaan beseffen dat een 
dergelijke mening zou inhouden dat de 
overgrote meerderheid van de mensen 
van Azië niet gered zou worden. Het is 
langzamerhand tot ons doorgedrongen 
dat dit niet aanvaardbaar is. (...) Hoe 
meer ik het vraagstuk van de verlossing 
bestudeerde, des te meer ik doordron-
gen raakte van de ernstige ontoerei-
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de Kerk vervolgde. Hij zegt: “Maar wat 
winst voor mij was, ben ik omwille van 
Christus gaan beschouwen als verlies. 
Sterker nog, ik beschouw alles als ver-
lies, want het kennen van mijn Heer 
Christus Jezus gaat alles te boven. Om 
Hem heb ik alles prijsgegeven, en ik be-
schouw alles als afval als het erom gaat 
Christus te winnen” (Fil. 3, 7-8). En ver-
der: “Ik ben met Christus gekruisigd; ik-
zelf leef niet meer, Christus leeft in mij” 
(Gal. 2, 20). Wat voor hem telt is niet zo 
zeer wie hij is of wat hij denkt, maar wat 
hij is geworden, want Christus bezit hem 
en leeft in hem. Het is dit nieuwe leven 
dat hem apostel van Christus maakte, 
die op zijn beurt geroepen werd, zoals 
St. Jan de Doper, zijn persoonlijkheid 
naar de achtergrond te laten verdwijnen 
om Christus in zijn leven duidelijk naar 
voren te laten komen.

Dit zou – naar ik meen - onze ei-
gen houding moeten zijn, vooral in 
deze onrustige dagen: “Hij moet groter 
worden, ik moet kleiner worden” (Joh. 
3, 30). Wij moeten de Heer bidden dat 
wij allen blijven zoals Hij die, hoewel 
Hij Gods gestalte was, de gestalte van 
een slaaf heeft aangenomen en, gehoor-
zaam geworden aan de Vader, aanvaard-
de de dood te ondergaan, de dood aan 
een kruis.

Moge Hij de Kerk zegenen en bewa-
ren!

Dank u.

+ Aartsbisschop Malcolm Ranjith 
Secretaris, 

Congregatie voor Goddelijke 
Eredienst en de Regeling van de 

Sacramenten, Vaticaanstad.
6 oktober 2007

kendheid van het doctrinaire onderwijs 
van de Kerk “ (Tissa Balasuriya, From 
Inquisition to Freedom, Continuum 
2001, blz. 90). En verder: “In Azië waar 
het christendom een minderheidsgods-
dienst is, kunnen wij niet aanvaarden 
dat de gehele mensheid in de erfzonde 
leeft in die zin dat de mensen van God 
vervreemd zijn. Wij kunnen niet aan-
vaarden dat al onze voorouders in de 
hel zijn. Met betrekking tot de verlos-
sing heb ik mijn mening gehandhaafd 
dat Jezus geen prijs aan God moest be-
talen om ons te redden, hoewel deze 
interpretatie zo in onze gebeden, hym-
nes en opvattingen is doorgedrongen. 
(…) De opdracht van de Kerk is niet zo 
zeer te bekeren tot het christendom als 
wel allen te bekeren tot menselijkheid 
(ibid. pg. 105).

Wat ik hier zie is een benadering 
van de theologie, die beroofd is van dat 
gevoel van geloof en transcendentie en 
eerder aangepast is aan de humanise-
ring van de maatschappij, dan haar ver-
goddelijking. De opdracht van Jezus die 
het tijdperk van Gods koninkrijk in het 
menselijke leven wilde inluiden, was 
zeker niet beperkt tot het louter men-
selijker maken van de mens. Dat soort 
interpretatie minimaliseert zeer de gro-
te opdracht van Jezus. Bovendien is het 
nogal subjectief zonder dat er enige 
aandacht wordt geschonken aan de ob-
jectieve bronnen van goddelijke open-
baring: de H. Schrift en de Traditie van 
de Kerk, waarvan de laatstgenoemde 
nogal snel wordt verworpen als een 
creatie van wat ‘orthodoxie’ wordt ge-
noemd. Dezelfde schrijver verwerpt wat 
hij absoluut gezag noemt en zegt dan: 
“Er komt een punt waarop wij moeten 
zeggen dat de eeuwige bestemming niet 
door bepaalde personen wordt vastge-
steld of door wat orthodoxie wordt ge-
noemd, maar door iemands geweten 
en door onze verhouding met het god-
delijke” (ibid. pg. 108). Beide laatstge-
noemde principes zijn, zoals wij kun-
nen zien, van een subjectieve orde.

De verwerping van de objectieve 
openbaring plaatst dergelijk getheolo-
giseer buiten het domein van het geloof 
en wanneer het eenmaal een voorwerp 
van debat wordt, leidt het tot houdin-
gen die onverenigbaar zijn met de ede-
le spirituele opdracht van de theologie, 

welke gericht is op “het opbouwen van 
de Kerk” (cfr 1 Kor. 14: 4). Het is goed 
hier op te merken dat St. Paulus Timo-
teüs waarschuwde op zijn hoede te zijn 
voor “wie een afwijkende leer verkon-
digt en zich niet houdt aan de gezon-
de leer van onze Heer Jezus Christus, 
de doctrine die in overeenstemming is 
met de ware godsdienst, is een ver-
waand mens, hoewel hij niets weet, 
maar een voorliefde heeft voor twistvra-
gen en woordenstrijd” (1 Tim. 6, 3-4). 
Dit soort houding kan allen beïnvloe-
den indien er niet voor wordt gezorgd 
dat wij er altijd een houding van nede-
righeid op na houden ten aanzien van 
de grote geheimen Gods.

Heden ten dage heeft de Kerk meer 
dan ooit mannen en vrouwen nodig die 
in hun leven dat gevoel van nederigheid 
en zelfverloochening evenals van ge-
hoorzaamheid aan de wil van God uit-
beelden welke zich op een speciale ma-
nier manifesteert door de Kerk en haar 
zichtbare hoofd, de paus van Rome. Dis-
cussie en beraad op broederlijke wijze, 
ja, maar als het uiteindelijk niet leidt tot 
een geest van gehoorzaamheid in dienst 
van de eenheid dan verdeelt het en kan 
slechts worden geïnterpreteerd als een 
manifestatie van de opzet van de dui-
vel om de edele opdracht van Christus 
te verstoren en te vertragen. Zelfs zij die 
kerkelijk purper of rood dragen zijn niet 
vrijgesteld van duivelse bekoringen.

Wij zien dit tegenwoordig helaas ta-
melijk vaak gebeuren. Het is geen zeld-
zaam verschijnsel het optreden van 
geestelijken op verantwoordelijke posi-
ties te zien die, door tussenkomst van 
de media en krachten die vijandig staan 
ten opzichte van de Kerk, kritische ver-
klaringen afleggen in de richting van de 
paus van Rome of van de dicasteriën die 
zijn besluiten uitvoeren. Anderen ne-
men een houding aan van negeren en 
veronachtzamen van zulke richtlijnen 
en brengen zo grote schade toe aan de 
zending van de Kerk - vooral in de zin 
van verlies en verwarring die dergelijke 
houdingen bij de gelovigen teweegbren-
gen.

St. Paulus verhaalt ons hoe hij ver-
anderde, toen hij Jezus ontmoette op 
de weg naar Damascus: hij was niet lan-
ger meer de trotse en ijverige Jood die 
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De heiligheid en de zonde van de Engelen

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.

Menselijke heerlijkheid
De ziel is niet iets specifieks voor de mens, maar is het ge-

meenschappelijke kenmerk van alle levende schepsels: levende 
wezens bezitten een levensprinciep waardoor zij leven. Wij be-
ginnen het rijk van de onderscheiden menselijke heerlijkheid 
te naderen, wanneer wij opmerken, dat wij alle lichamen kun-
nen kennen; een prestatie, die even onmogelijk is voor een ziel, 
die iets van het lichamelijke in zich heeft, als het voor een mens 
met een bittere smaak in zijn mond onmogelijk is om zoetheid 
te ontdekken, of voor een gekleurd glas om ons de verschei-
denheid van de regenboog te tonen. Hier is een onafhankelijk-
heid, die het begin aangeeft van een ontzettende waarheid: dat 
onze zielen niet alleen geen lichamen zijn, maar dat zij ten enen 
male onafhankelijk zijn van de lichamelijke wereld, waarover 
zij heersen.

Wij gaan dit op zijn juiste waarde schatten, wanneer wij 
zien, dat de zielen van de dieren zozeer met het lichamelijke 
verbonden zijn, dat zij zonder het lichaam niet kunnen werken; 
zij brengen geen levensdaden voort zonder een besliste, soms 
zelfs een rampzalige fysieke verandering in het lichaam. Let bij-
voorbeeld eens op de tegenstelling tussen te veel licht voor het 
oog of te veel klanken voor het oor en een waarheid die te groot 
is voor het verstand of een goedheid die te groot is voor het 
hart. Een te grote volmaaktheid van het licht verblindt het oog, 
een te luide klank maakt het oor doof; juist dezelfde dingen die 
zien en horen mogelijk maken, vernietigen dat zien en horen, 
als zij te volmaakt aanwezig is. Van de andere kant, hoe groter 
de waarheid, des te groter is ook de volmaaktheid van het ver-
stand, dat ermee in aanraking komt; hoe groter de goedheid, 
des te meer wordt het hart, dat ernaar uitgaat om haar te om-
helzen, veredeld. De vermogens van onze ziel worden door de 
volmaaktheid van hun doeleinden niet vernietigd, doch veeleer 
opgewekt en verfijnd. Deze dingen, waarheid en goedheid, vra-
gen niet om een fysieke, een lichamelijke verandering, zij slui-
ten voor de schouwende geest en het minnende hart geen drei-
ging van vernietiging in.

Natuurlijk worden we vermoeid. Het is echter niet. ons ver-
stand, maar het lichaam, dat daarbij hulp verleent, dat het sub-
ject van vermoeidheid is. Onze ogen en onze oren, ons geheu-
gen en onze verbeelding moeten het ruwe materiaal van ons 
kennen ophalen; en dat zijn fysieke dingen, die na de inspan-
ning van het werk werkelijk rust en verfrissing nodig hebben. 
Voorzover het onze ziel betreft is zulk een vermoeidheid bij-
komstig, zoals de inspiratie van een schilder ophoudt doordat 
de zon ondergaat of de architect zijn bouwwerk niet kan afma-
ken vanwege het gebrek aan materiaal. Een feit is het, dat we 
dingen doen die buiten het fysieke liggen: wij besteden er tijd 
aan om plannen te maken voor de toekomst en om het verle-
den weer op te halen, wij verenigen mensen in bonden die zui-
ver politiek zijn, wij ontdekken de levende schoonheid van de 
godheid in de dode dingen van de wereld en leggen die neer in 
poëzie, wij gaan betrekkingen na die geen fysieke sporen nala-
ten en wij ontdekken algemene waarheden in een wereld van af-
zonderlijk bestaande dingen.

Het is deze noot van onafhankelijkheid, die het aangrijpen-
de wonder is van de ziel van de mens. De zielen van planten 
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en dieren zijn niet uit delen samengesteld, zij liggen niet in de 
wortels of de bladeren, niet in de kop of in de staart; want heel 
het lichaam leeft door de ziel, wortel zowel als bladeren, de kop 
even goed als de staart. Het princiep van dat leven is de ziel. Zij 
is voor onze tijd al een wonder en een mysterie ge¬noeg. In de 
mens komt daar nog het wonder bij, dat zijn ziel niet alleen 
geen delen heeft, daar ze de hele mens tot leven wekt, maar 
dat er in haar ook helemaal geen wezenlijke afhankelijkheid be-
staat. Een dier kan niet gedood worden doordat zijn ziel uiteen-
genomen wordt, zoals men een fresco vernielt door het stukje 
voor stukje van de muur te krassen; maar juist zoals het fresco 
grondig vernield kan worden door de muur neer te halen waar-
op het is geschilderd, zo kan de ziel van een dier worden wegge-
nomen door het lichaam te vernietigen waarvan ze afhangt.

 Bij de mens is zo iets niet mogelijk. Zijn ziel kan niet uiteen 
genomen worden, evenmin als een andere ziel dat kan, omdat 
ze geen delen heeft; maar zij kan ook niet vernietigd worden 
door het lichaam van de mens te vernietigen. De dood van het 
lichaam is niet het einde van de ziel, want de ziel heeft haar ei-
gen onafhankelijk bestaan, haar eigen daden, die boven het fy-
sieke en het lichamelijke uitgaan; zij heeft haar eigen leven, dat 
zij aan het lichaam geeft, maar dat met de dood van het lichaam 
niet wordt prijsgegeven. De ziel van de mens kan wel van het li-
chaam geschei¬den worden (en wij noemen die scheiding de 
dood), maar niet vernietigd.

De ziel van de mens staat met andere woorden alleen in het 
fysieke heelal, want ze is geestelijk, zonder lichaam, onafhan-
kelijk, zij leeft door haar eigen leven. Wanneer ze eenmaal tot 
het bestaan gebracht is, is die ziel even onsterfelijk als de enge-
len; zij kan niet worden vernietigd door de ontbinding van het 
lichaam noch door enige aanval op het lichaam, dat zij bezielt. 
De ziel van iedere mens, die op de wereld geboren wordt, leeft 
voor immer voort; er is geen einde aan de kennis van de mens, 
geen muur die het einde van zijn leven afbakent, geen ontko-
men aan Een verantwoordelijkheid, die zich over dc hele lengte 
van de eeuwigheid uitstrekt.

Het wonder van de mens is, dat hij maar weinig minder is 
dan de engelen en aanzienlijk meer dan heel de rest van het 
heelal: weinig minder dan de engelen, omdat hij lichaam is en 
geest, zoveel meer dan gans het heelal, omdat hij zo volkomen 
anders is dan de fysieke wereld, waarin geen andere geest leeft. 
In onze blindheid voor hetgeen voor de hand ligt is het zo ge-
makkelijk een tegenovergestelde conclusie te trekken. Er schijnt 
zoveel overeenkomst tussen een slapende mens en een slapende 
hond, tussen de strijd van beiden om uit de diepte van de slaap 
op te staan, hun uitrekken en geeuwen in de morgen. Maar de 
hond gaat geen koffie zetten, beraamt geen plannen voor de dag 
en gaat niet zijn absoluut niet te voorziene weg doordringend 
door de hem omringende muren van de tijd en met zijn ver-
stand en zijn hart de afstanden uitschakelend, ook al stapt hij 
dan met zijn poten over de wegen.

Het eerste doordringen in de wonderen van onze ziel brengt 
het reële gevaar met zich mee van een soort geestelijke grootdoe-
nerij. We worden er gemakkelijk toe verleid de neus op te halen 
voor het lichaam als voor een laag en dierlijk soort wezen, dat 

zijn prachtige geestelijke gezel minderwaardig maakt en profa-
neert. Volgens deze gedachtengang beschouwt men het lichaam 
als de gevangenis, die de ziel tijdelijk gebonden houdt, of louter 
als een stuk gereedschap, dat opzij gelegd moet worden als het 
stomp geworden is; daarin ligt opgesloten, dat de ziel de mens 
is en het lichaam niets anders dan een last of hoogstens een log 
beletsel voor de heerlijke vermogens van de ziel.

In feite is dit een ongegrond zinsbedrog, dat niet zozeer 
voortkomt uit bewondering voor de ziel dan wel uit verachting 
voor de menselijkheid van de mens. Het komt duidelijk in bot-
sing met de feiten. Het is een mens, die slaapt, geen lichaam; 
het is dezelfde mens, die eet en denkt, die tandpijn heeft en 
geestvervoeringen, die liefheeft en sterft. Wij zijn geen engelen 
en het is geen compliment voor onze menselijkheid het te doen 
voorkomen alsof we dat wel waren. Het is een waarborg voor 
wanhoop van de mensen te eisen, dat zij zich op het niveau 
van zuivere geesten bewegen; zij zullen tegenover deze onmo-
gelijke eis ongetwijfeld tekortschieten, hoe heldhaftig hun po-
gingen ook zijn; zo volledig en zo herhaaldelijk tekortschieten, 
dat dit hun alle hoop ontneemt. De glorie van de ziel te zien als 
gelegen in het doen vergeten van het lichaam is blind zijn voor 
de ziel zelf; want zij is het levensprinciep van het lichaam, geen 
geest die van het lichaam ontdaan is. Dit betekent in elk geval 
blind zijn voor de menselijkheid van de mens. De mens is niet 
zijn ziel; lichaam en ziel worden verbonden tot een zelfstandi-
ge eenheid die we mens noemen. Wanneer deze beide door de 
dood gescheiden zijn, is de ziel evenmin de mens als het lijk dat 
daar dood voor ons ligt; het is niet Jan Jansen, die dan in het va-
gevuur wordt toegelaten, maar de helft van hem, zijn ziel. Eerst 
wanneer lichaam en ziel weer verenigd zijn in de verrijzenis leeft 
de mens opnieuw.

Als we door een engel te zijn geen mens worden, dan doen 
we dat evenmin door een dier te zijn. Wij zijn geen engelen, 
maar dan zijn we ook niet louter dieren; toch wordt dit ver-
kondigd door de gangbare dwaling van onze tijd die de mens 
ziet als niets meer dan zijn lichaam en medelijdend glimlacht 
om de opvatting over een ziel, die we niet in bad kunnen stop-
pen of geen klappen kunnen geven. Deze dwaling komt, evenals 
haar bovengenoemde tweelingzus, niet voort uit de bewonde-
ring voor die afzonderlijke lichamen, welke wij op straat ont-
moeten, maar uit verachting en vrees voor de menselijkheid van 
de mens. Zij is evenzeer een uitnodiging tot wanhoop, want zij 
vraagt van de mens menselijk te leven, terwijl de innerlijke be-
heersing in hem wordt geloochend, waardoor de verantwoor-
delijkheid voor hem mogelijk wordt. De populariteit van deze 
dwaling komt voort uit haar schijnbare bevrijding van de ver-
schrikkelijke last van menselijke verantwoordelijkheid. Toch 
straft zij misdaden en uit zij haar bewondering voor de deugd, 
hoewel zij onmiddellijk elke daad terugbrengt tot bronnen be-
neden het verstand, die volkomen buiten onze beheersing lig-
gen. Nogmaals, zij komt duidelijk in botsing met de feiten: er 
zijn heiligen en er zijn zondaars, wij zijn nu eens hatelijk, dan 
weer edelmoedig, terecht zijn we beschaamd over onze kleinzie-
ligheid en verrukt, als wij zien hoe de liefde door onbaatzuch-
tigheid wordt uitgedaagd. Er bestaat rechtvaardigheid en keuze 
en verantwoordelijkheid in onze menselijke wereld, iets wat aan 
de wereld van planten en dieren vreemd is
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Geestelijk leven

Toen Angelo Giuseppe Roncalli 
in 1958 met de naam Johannes XXI-
II het pausschap overnam, was hij 76 
jaar oud. Deze als goedig overkomen-
de man, ging als “Papa buono” – als de 
goede paus – de geschiedenis in. En hij 
gaf de aanzet tot het Tweede Vaticaans 
Concilie.

Vele jaren later, kort na de overgang 
van de oude naar het nieuwe millen-
nium, bracht de latere kardinaal Karl 
Lehmann een debat over het mogelijke 
terugtreden van door ouderdoom ver-
zwakte pausen op gang. Achtergrond: 
een gebrekkig ogende Johannes Paulus 
II, na 22 jaar van zijn ponificaat door 
ouderdom en ziekte, maar ook door de 
nasleep van de aanslag in het jaar 1981, 

getekend, liet geheel onwillekeurig de 
vraag opkomen, of een paus dan wer-
kelijk tot het einde moest “volhouden”. 
Vooral de Italiaanse kranten hielden 
zich bezig met het thema, vele lange tijd 
in stilte gekoesterde gedachten werden 
nu openlijk geformuleerd.

Enkele weken later, in maart van het 
jubileumjaar 2000, vertrok deze paus 
voor een vermoeiende reis naar Jorda-
nië en Israël. De ouderdom van de paus, 
zijn bijna seniele verschijning, deed 
geen afbreuk aan, maar onderstreepte 
veeleer, de ernst en de waardigheid van 
deze handeling.

Alsof hij zijn eigen ervaringen met 
de ouderdom wilde bespiegelen, schreef 
Johannes Paulus II in zijn brief aan de 
oude mensen van oktober 1999: “Men-
sen op gevorderde leeftijd helpen ons, 
met meer wijsheid naar de aardse aan-
gelegenheden te kijken, omdat zij door 
de wisselvalligheden van het leven erva-
ren en rijp geworden zijn. Zij zijn de be-
hoeders van het collectieve geheugen en 
daarom bevoorrechte vertolkers van dat 
geheel van idealen en waarden, die het 
samenleven in de maatschappij dragen 
en leiden… Voor het overige blijft de 
menselijke geest, ofschoon hij deelheeft 
aan het verouderingsproces van het li-
chaam, in een zekere zin altijd jong; hij 
moet slechts naar het eeuwige toege-

wend leven.” In een tijd, die de idealen 
van de jeugdigheid, frisheid en kracht 
huldigt, moet een oude man op de stoel 
van de plaatsbekleder van Christus als 
een provocatie werken. En toch was het 
weer Johannes Paulus II, aan wiens op-
roep om naar Rome te komen in het 
Heilig Jaar meer dan twee miljoen jon-
geren gevolg gaven – voor een ontmoe-
ting met de paus, die de krantenkop-
pen haalde als de grootste bijeenkomst 
van mensen, die er ooit in Europa heeft 
plaatsgevonden. Ironie van de geschie-
denis…

Wat voor de paus geldt, geldt ook 
voor de bisschop, de leider, opperher-

Een reeks van pausen, vele bis-
schoppen en ook priesters dra-
gen nog op hoge leeftijd grote 
verantwoording. Zo’n “regiem 
van de oude mannen” kan noch 
in het openbare leven, noch in 
het kerkelijk leven voor stromin-
gen van de tijd en hervormingen 
openstaan!
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der en “geestelijke vader” van een lokale 
Kerk. Er is een bepaalde levenservaring 
voor nodig, een innerlijke rijpheid en 
evenwichtigheid, om werkelijk de plaats 
tevervullen, waar de laatste verantwoor-
delijkheid voor de centrale ontwikkelin-
gen binnen een bisdom samenvloeit. Er 
zijn jonge bisschoppen in de Kerk, er-
varing en rijpheid zijn niet beslist aan 
het bereiken van een heel bepaalde leef-
tijd gebonden. Maar wanneer de bis-
schoppen van een land bijeenkomen, 
bijvoorbeeld op hun regelmatig plaatst-
vindende conferentie, dan overheersen 
mogelijk wel de grijze of zelfs helemaal 
witte slapen. Hier van een “regiem van 
de oude mannen” te spreken, weerspie-
gelt een welhaast arrogante minachting 
van levenservaring en wijsheid, waar-
van de keerzijde dan het weglopen met 
al het fit-for-fun-gedoe is. Maar de licht-
zinnige leus “trouw niet met iemand 
boven de dertig” is velen al op de lippen 
bestorven, zodra zij zelf maar eens deze 
drempel van de ouderdom overschre-
den hebben.

De priesters van een land zijn zo 
jong en dynamisch als hun betreffende 
lokale Kerk jong en dynamisch is. Een 
priesterbijeenkomst in Manila, Mexico-
City of Warschau kan er heel anders uit-
zien dan overeenkomstige bijeenkom-
sten in Nederland, België en Frankrijk. 
Hier is sprake van een gebrek aan pries-
ters, dus van een uitzonderingssituatie. 
Maar de regel is, dat in het beroep van 
priester de leeftijdsgroepen zo verdeeld 
zijn als in elk ander civiel beroep.

Bisschoppen gaan met 75, priesters 
met 70 jaar in ruste. Wie om gezond-
heidsredenen voortijdig zijn ambt zou 
willen neerleggen, biedt al eerder zijn 
ontslag aan. Voor de kardinalen van de 
katholieke Kerk geldt een speciale leef-
tijdsgrens: alleen tot het tachtigste le-
vensjaar behoren zij tot het college van 
degenen die de paus kiezen. Paus Pau-
lus VI heeft deze regeling ingevoerd, om 
de deelname aan een conclaaf te bespa-
ren aan degenen, van wie men in de re-
gel niet meer kan en mag verwachten, 
dat zij alle ontwikkelingen en persone-
le veranderingen in de Kerk nog zo op-
merkzaam bijhouden, dat zij dan bij de 
keuze van een nieuwe paus werkelijk op 
de hoogte van de tijd zijn. De leeftijds-
grens van tachtig jaar is daarbij wat wil-

lekeurig. Er zijn kardinalen, die ook aan 
de andere kant van deze grens wakker 
en flink zijn. Daarom is er ook steeds 
weer kritiek op deze regel geweest. Maar 
in ieder geval wilde Paulus VI het gevaar 
zo klein mogelijk houden, dat er kar-
dinalen in een conclaaf zitten, die niet 
meer in staat zijn, in actuele kerkelij-
ke vragen uit eigen kracht een compe-
tent oordeel te vellen, en zodoende hun 
stem volgens andere criteria zouden 
kunnen geven.

De vraag is dus, waarom de pausen 
niet ook voor zichzelf een hoogste leef-
tijd vastleggen, waarop zij hun ambt 
voor een jongere opvolger vrij maken. 
De vraag is nooit met een definitief ant-
woord van het hoogste leergezag van de 
Kerk beantwoord – ook al weet men, dat 
enkele pausen, zoals Pius XII en vooral 
Paulus VI over een mogelijk aftreden in 
het geval van zware ziekte hebben nage-
dacht. Maar terwijl het voor de kardina-
len, wat betreft het einde van het recht 
tot pauskeuze bij het bereiken van een 
heel bepaalde leeftijd, om de beperking 

van een enkele functie gaat, zou een al-
gemeen vastgestelde hoogste leeftijd 
voor in functie zijnde pausen omvatten-
der zijn. Het zou een wezenlijke beper-
king zijn, die het ambt van de opvolger 
van Petrus in zekere zin toch aan presta-
tievermogen, fysieke kracht en lichame-
lijk welbevinden zou verbinden.

Men moet anderen niet voorschrij-
ven, de ouderdom in moeizame in-
spanning door te brengen. Daarom is 
het in de Kerk volkomen geaccepteerd, 
dat bisschoppen met 75 jaar hun ont-
slag indienen. Maar wat hun eigen per-
soon aangaat, waren de pausen van alle 
eeuwen “onverbiddelijker”. Tenslotte 
beschouwen de mannen op de Stoel 
van Petrus zich als plaatsvervangers van 
Christus op aarde. En Christus heeft zijn 
zending tot het einde, tot en met kruisi-
ging en dood volbracht. En in het navol-
gen van deze Heer Jezus Christus heeft 
nog geen paus eraan gedacht, het ambt 
aan de top van de katholieke Kerk als de 
post van een voorzitter van een raad van 
commissarissen op te vatten, die zich 
vanaf een bepaalde leeftijd op een rus-
tige levensavond verheugt.

Met de wijding tot diaken, priester 
of bisschop neemt men een levenstaak 
op zich, die een stempel drukt op de ge-
hele persoon. Ook al is men van de con-
crete uitoefening van het aan de wijding 
verbonden ambt vanaf een bepaalde 
leeftijd – in de regel – ontheven, daar-
om hangt men zijn priester of bisschop 
zijn niet aan de kapstok. Daardoor ont-
staat er bij de ambtsdragers van de Kerk 
heel automatisch een bepaalde leeftijds-
structuur, waarin er jonge priesters en 
bisschoppen zijn, waarin het grootste 
deel van de ambtsdragers uit mannen 
“in de beste leeftijd” bestaat en waarin 
ook oude mensen nog zitting en stem 
hebben. De innerlijke evenwichtigheid, 
rijpheid en levenservaring, waarover de 
clerus daardoor in zijn rijen beschikt, 
zou de beste waarborg kunnen zijn om 
het wezenlijke van modeverschijnselen 
en vluchtige tijdsgebonden stromingen 
te onderscheiden en de nodige hervor-
mingen behoedzaam en tegelijk beslist 
op weg te brengen.

Er is een bepaalde 
levenservaring 
voor nodig, een 

innerlijke rijpheid 
en evenwichtigheid, 

om werkelijk de 
laatste verantwoor-

ding voor de centrale 
ontwikkelingen 
binnen de Kerk 

te dragen.
 Hier van een 

“regiem van de oude 
mannen” te 

spreken, weerspiegelt 
een welhaast 

arrogante minachting 
van levenservaring 

en wijsheid, 
waarvan de 

keerzijde dan het 
weglopen met al het 
fit-for-fun-gedoe is. 
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 Over de goede en zuivere mening,
die wij bij onze werken moeten hebben

Alfonsus Rodrigues

Vierde hulpmiddel
Een waar dienaar Gods heeft zulk een 

afschuw van de ijdelheid, zegt de H. Gre-
gorius, dat hij zich niet vergenoegt met de 

Amandus was van adelijke afkomst. 
Hij werd omstreeks 590 geboren in 
Aquitanië. Toen hij twintig jaar oud was, 
werd hij monnik in het klooster Yeu bij 
La Rochelle en leefde daarna vele ja-
ren als kluizenaar, waarvan 15 jaar bij 
de Martinuskathedraal van Bourges. 

Als eerste missiebisschop 
voor het grensgebied tussen 
Friesland en Frankenland 
werkte hij door toedoen 
van bisschop Acharius van 
Noyon vanaf 638 langs de 
Schelde, vooral in Gent en 
Antwerpen, later ook in de 
omstreken van Tirol en Ka-
rinthië. Hij stichtte talrijke 
kloosters en kerken, zoals 
de abdij in Elnon, het hui-
dige Saint-Amand-les-Eaux, 
het klooster Nivelles of de 
aan Martinus toegewijde 
kerk in Utrecht.

Amandus behoorde 
tot die missionarissen, die 
hun opdracht niet in de 
eerste plaats in het dopen 
van heidenen, maar in de 
versteviging van het door 
verval bedreigde christen-
dom in Frankrijk zagen. De 
overlevering vermeldt hoe 

hij een terechtgestelde tot leven bracht 
om te tonen, dat God genadiger is dan 
de rechters. Ook de bevrijding van vele 
gevangenen wordt aan hem toegeschre-
ven. In Frankrijk hield hij derhalve in 
630 koning Dagobert I zijn misdaden 
voor, waarop deze hem verbande, hem 

H. Amandus
bisschop en belijder,
13 februari

daarna echter weer terugriep en hem tot 
opvoeder van zijn zoon aanstelde.

Het geringe succes van zijn predi-
king, vooral de tegenstand van de ge-
vestigde clerus, moeten Amandus er toe 
gebracht hebben missiereizen in het 
Baskenland in Noord-Spanje te onder-
nemen. Maar deze zijn historisch niet te 
bewijzen.

Na een reis naar Rome werd Aman-
dus in 647 tot bisschop van Maastricht 
gewijd, waar hem vooral de controverse 
met het monotheletisme niet tot rust liet 
komen. Al na twee jaar deed hij afstand 
van zijn ambt en trok hij zich terug in 
zijn klooster in Elnon, het huidige naar 
hem genoemde Saint-Amand-les-Eaux. 
Hij stierf op een 6e februari, omstreeks 
680.

Het opgraven van het gebeente van 
Amandus vierde men in Elnon al in de 
negende eeuw op 26 oktober. Deze dag 
werd sedert de tiende eeuw ook als dag 
van zijn dood gevierd. De cultus  be-
perkte zich aanvankelijk tot het gebied 
van het tegenwoordige Noord-Oost-
Frankrijk en België; de verering in Zuid-
Duitsland gaat terug tot aartsbisschop 
Arn van Salzburg (+821), die tevoren 
abt in St.-Amand was.

De H. Amandus is de patroon van 
Vlaanderen, Maastricht, Utrecht, Sint-
Amands-aan-de-Schelde en van Salz-
burg.

Het stoffelijk overschot van de H. 
Amandus is in de Franse Revolutie ver-
dwenen.

goede werken, die aan de mensheid be-
kend zijn geworden, omdat hij vreest daar-
voor reeds zijn loon ontvangen te hebben, 
maar nog vele andere verricht, die onbe-

kend en verborgen blijven. De H. Hierony-
mus verhaalt van de H. Hilarion, dat hij, 
bij het aanschouwen van de overgrote me-
nigte volk, die van alle kanten naar hem 
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toestroomde, en van de achting, die men 
hem om zijne wonderwerken toedroeg, in-
nig bedroefd werd en dagelijks bittere tra-
nen vergoot. 

Toen hem zijn leerlingen naar de oor-
zaak van zijn droefheid vroegen, antwoord-
de hij: ik ben weer een mens van de wereld 
geworden, ik heb mijn loon ontvangen; zie, 
de mensen van Palestina en van het omlig-
gende land houden mij voor een mens van 
enig belang! 

Waarlijk heilzame gedachten, die wij 
niet dikwijls genoeg kunnen koesteren, 
om altijd een doeltreffend middel tegen 
de eerzucht te bezitten. Streef niet naar de 
eer en achting van de mensen, opdat God 
het gehele loon voor al uw goede werken 
niet daartoe bepaalt, zoals Hij dat gewoon-
lijk doet. Zegt Hij ons dit zelfs niet in de 
woorden, die Abraham tot den rijke bras-
ser sprak: zoon, gedenk, dat gij het goede 
in uw leven genoten hebt? Vandaar de raad 
van de heiligen, om alles wat zonderling of 
overdreven is zoveel mogelijk te vluchten, 
omdat soortgelijke zaken, juist om het on-
gewone, groot opzien baren en erg veel stof 
tot praten geven. 

Wie doet, wat niemand doet, trekt ie-
ders oog tot zich, en zoo ontstaat de geest 
van eerzucht en hovaardigheid, waardoor 
wij als uit de hoogte en met verachting op 
anderen neerzien.

Vijfde hulpmiddel
Daar wij echter niet altijd onze goe-

de werken kunnen verbergen, en dit voor-
al onmogelijk is voor allen, die verplicht 
zijn de naaste door hun goede voorbeeld 
te stichten, moeten wij ons nog van een 
vijfde middel tegen de eerzucht bedienen. 
Het bestaat hierin, dat wij vooraf onze me-
ning heiligen, ons hart tot God verheffen 
en Hem al onze gedachten, woorden en 
werken opdragen, opdat wij, indien later 
de eerzucht in ons hart tracht binnen te 
sluipen, de woorden van den godvruchti-
ge pater Avila met alle oprechtheid kunnen 
herhalen: eerzucht, gij komt te laat, alles is 
reeds aan God geschonken. 

Ook kunnen wij met groot nut en voor-
deel tot antwoord geven, wat de H. Bernar-
dus zei, zodra er ijdele gedachten onder het 
prediken in hem opkwamen: om uwentwil 
ben ik niet begonnen, om uwentwil zal ik 
ook niet ophouden. Want wij moeten onze 

goede werken, uit vrees voor de ijdele glo-
rie, niet nalaten: wij moeten enkel onze 
oren sluiten en doof zijn voor de lof van 
de mensen. 

Handelen wij met de wereld, zegt de 
H. Chrysostomus, zoals een vader met zijn 
jeugdig kind. Of dit kind hem liefkoost of 
minder vriendelijk bejegent, daarover be-
kommert hij zich niet; hij lacht om het ene 
als om het andere, wijl hij overtuigd is dat 
zijn kind nog niet weet wat het doet. Ne-
men wij op die wijze alles op, wat de we-
reld van ons zeggen kan. Zij is een kind, 
dat niet weet wat het doet of zegt. 

De H. Franciscus Xaverius ging nog ver-
der en zei: hij, die zijn zonden en gebreken 
en wat hij in waarheid voor Gods ogen is, 
aandachtig overweegt, zal de lof en de toe-
juichting van de mensen voor bespotting 
en belediging houden.

Zesde hulpmiddel 
Ten slotte geven wij als laatste hulp-

middel tegen de eerzucht nog op de ware 
kennis van ons zelf. Kenden wij ons zelf, 
zoals wij werkelijk zijn, dan zouden wij 
ongetwijfeld duidelijk inzien, dat wij in ‘t 
geheel geen reden hebben om ons te ver-
heffen, maar wel om ons te schamen en 
diep te vernederen. Want wij zijn vol ge-
breken; en zonden, niet alleen om vele 
handelingen, die in zichzelf kwaad en ver-
keerd waren, maar ook om die, welke goed 
en volmaakt schenen te zijn. Laten wij ze 
eens nauwkeurig onderzoeken en toetsen, 
en wij zullen overvloedige redenen vinden, 
om ons voor God te verootmoedigen. 

Daarom herhaalt de H. Gregorius zo 
dikwijls deze merkwaardige woorden: alle 
menselijke gerechtigheid blijkt vol onge-
rechtigheid te zijn, indien zij gestreng on-
derzocht wordt: want worden wij zonder 
barmhartigheid geoordeeld, dan zouden 
onze werken, waarvoor wij beloning ver-
wachten, veeleer bestraffing verdienen. 

Vandaar zei Job: ik was beducht bij al 
mijn werken, dat wil zeggen, hij wantrouw-

de zichzelf om de vele onvolmaaktheden 
en gebreken, die men zo gemakkelijk bij 
zijn werken begaat, indien men niet zorg-
vuldig op zichzelf waakt. 

Daar dit nu zo is, waarop steunt dan 
onze eerzucht, onze hovaardigheid en 
onze opgeblazenheid? Want indien wij ons 
nauwkeurig onderzoeken en ons ‘s avonds 
stipt rekening afvragen van alles, wat wij 
in de loop van de dag gedaan hebben, dan 
zullen wij in ons hart een afgrond van el-
lende ontdekken, dat wil zeggen, ontelba-
re onvolmaaktheden en fouten in onze ge-
dachten, woorden, werken en verzuimen. 

Hebben wij misschien iets goeds verricht, 
dan zullen wij dikwijls bevinden, dat het 
door ijdelheid of nalatigheid, of door vele 
fouten, die wij kennen, en misschien door 
nog meer, die wij niet kennen, en toch met 
alle reden moeten veronderstellen, ont-
sierd en bezoedeld is. 

Treden wij derhalve in ons binnenste, 
trachten wij onze ellende in te zien, on-
derzoeken wij met de nodige vlijt het on-
volmaakte van onze werken, en spoedig 
zullen alle gevoelens van ijdelheid en ho-
vaardigheid uit ons hart verdwijnen.

Van enige hulpmiddelen 
tegen de eerzucht
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Aankondigingen

Nederland 

zondag    3 februari    Bezinningsdag in Gerwen en Den Haag
 

België             

zon. t/m din.    3 t/m 5    februari  40-urengebed in Antwerpen
 
ma. t/m zat.  18 t/m 23  februari  Geestelijke Oefeningen van St.-Ignatius 
      
      voor dames (FR)
 

Niet zonder reden vergelijkt de Hei-
lige Geest de naam van de Bruidegom 
met olie, als Hij de bruid aldus de Brui-
degom laat toeroepen: “Uitgegoten olie 
is uw naam.” Want olie verlicht, voedt 
en zalft. Als licht, spijs en geneesmiddel 
onderhoudt zij het vuur, voedt zij het 
lichaam, verzacht zij de pijn. Zo is het 

ook met de naam van de Bruidegom: hij 
geeft licht bij de prediking, voeding bij 
de overdenking, lenigende balsem bij 
de aanroeping. Laten wij deze punten 
één voor één beschouwen. Hoe is het 
mogelijk, dat over de hele wereld zoveel 
mensen in zo korte tijd het licht van het 
geloof hebben aanvaard? Doordat de 
Naam Jezus gepredikt werd! Heeft God 
ons niet in het licht van deze Naam “ge-
roepen tot zijn wonderbaar licht”? Ja, 
terecht zegt Paulus tot hen die verlicht 
zijn en die “in dit licht het licht aan-
schouwen”: “Eens was u duisternis, nu 
bent u licht door uw gemeenschap met 
de Heer.”

En toen deze apostel de opdracht 
kreeg om die naam “uit te dragen onder 
koningen en heidenen en onder de zo-
nen van Israël,” droeg hij die naam als 
een fakkel en verlichtte er het vaderland 
mee en riep overal: “De nacht is voor-
bij, de dag is gekomen! Laten wij ons 
dus ontdoen van de werken van de duis-

ternis en de wapenrusting van het licht 
aantrekken. Laten wij ons behoorlijk ge-
dragen, als op klaarlichte dag!” En aan 
allen toonde hij het licht op de kande-
laar, terwijl hij overal Jezus verkondig-
de, en wel als gekruisigd. Hoe heeft dit 
licht geschitterd en de ogen van allen 
die toekeken getroffen, toen het uit Pe-
trus’mond als een bliksemstraal te voor-
schijn sprong!  Eén lichamelijk kreupele 
zette het weer stevig op de voeten, maar 
aan tal van geestelijk blinden gaf het 
het gezicht! Of was het geen vuur dat 
hij verspreidde, toen hij uitriep: “In de 
naam van Jezus Christus de Nazareeër: 
gebruik uw voeten”?

Homilie van de H. Abt Bernardus
Over het Hooglied

Niet alleen een licht is de Naam Je-
zus, maar ook een spijs. Wordt men niet 
telkens versterkt, wanneer men hem te-
binnen roept? Niets voedt zo krachtig 
de geest van de beschouwer. De uitge-
putte zinnen worden erdoor hersteld, 
de krachten verstevigd, de goede ge-
woonten versterkt, de kuise genegenhe-
den gekoesterd. Droog is alle zielenspijs 
die niet in deze olie is gedrenkt, sma-
keloos die met dit zout niet werd be-
strooid. Geen boek of brief bevalt mij, 
als ik daarin geen “Jezus” lees. Geen ge-
dachtenwisseling of gesprek bevalt mij, 
als ik daarbij geen “Jezus” hoor: Jezus, 
honing in de mond, lied in het oor, ju-
bel in het hart. Maar ook is die Naam 
een medicijn. Is iemand onder ons be-
droefd? De Naam “Jezus” kome in zijn 
hart en van daaruit op zijn lippen. En 
zie, wanneer dit lichtend woord naar 
buiten treedt, dan vluchten alle wolken 
en komt de blauwe lucht weer terug. Is 
iemand in zonde gevallen? Erger nog, 
drijft de wanhoop hem “in de strikken 
van het dodenrijk”? Laat hij het Leven 
bij diens naam aanroepen en terstond 
zal hij herleven.
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Colofon

tridentijnse 
HH. Missen

Bestellijst boeken,
cassettebandjes 

en CD’s.

Voor uw bestelling kunt u gebruik maken van 
onderstaande lijst, deze uitknippen en op-
zenden naar: Stichting St. Jozef, Heuvel 23, 
5674 RR  Nuenen.

Naam:..................................................

Adres:.....................................................

Postcode en plaats:...............................

Nederland

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. 
vrij. 19.00 uur; zat. 9.00 uur
 

Zutphen
voor inlichtingen kunt u bellen naar de pri-
orij in Gerwen 
Tel: 040/283 45 05 

Voor HH. Missen op feest- en week-dagen, 
catechismus, geloofsuur, ziekencommunies 
en retraites: 
contact opnemen met de priorij 
St. Clemens, Gerwen.

België 

Brussel     
Christus Koning Priorij 
Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel  
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.

Boeken

 Zoektocht door de wereld van het 
paranormale 

 door  Martie Dieperink            

 De H. Mis, een miskende schat door 
H. Leonardus van Porto Mauritio  

              
 De zelfvernietiging van de katholie-

ke Kerk  door Fr. Jaak Vermeiren               

 De Heilige Mis
 door pastoor Franz Rudrof                

 De Heilige Mis van de H. Pater Pio
 door pater Tarcisio O.F.M.Cap.   

 Gebedenboek                     
 Adveniat regnum tuum                

 De kunst van vallen en 
 opstaan              

 Rozenblaadjes: korte verhalen uit 
het leven van Jezus en Maria; 

 3 delen samen             

 Belijdenissen, H. Augustinus       
 
 Edward Poppe, bloemlezing         

 Open brief aan radeloze 
 katholieken
 Aartsbisschop Marcel Lefebvre   

 Maria-Teresa Tauscher
 Autobiografie 

 De heilige van Paray, 

 €   7,50

€   1,80

€   2,49

€   3,40

€   1,00

€   5,65

€   6,60

€   9,50

€ 13,65

€15,95

€  9,00

€ 10,00

€  1,40
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Giften ter ondersteuning
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nanciële steun voor het apostolaat van 
de Priesterbroederschap St. Pius X. 
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Maria-Teresa Tauscher
Autobiografie

Moeder Maria-Teresa van de Heilige 
Jozef (Tauscher) schreef deze autobio-
grafie om  de wondervolle leiding van 
Gods Voorzienigheid bij het ontstaan 
en de snelle groei van de congregatie 
van de Karmel van het goddelijk Hart 
aan de eigen zusters bekend te maken.

€ 10,00

Helende handen, een le-
ven in context
Een geschiedenis van Pater Karel Houben 
in zijn en onze tijd                                 
drs. Peer H.M. Boselie

Pater Karel Houben: vanaf 3 juni 
2007 heilig.
Een leven van dienstbaarheid, 
van luisteren en van op biddende 
wijze harten, hoofden en soms 
ook lichamen helen, is op 11 dec. 
1821 in het kleine Zuid-Limburg-
se Munstergeleen begonnen.

€  14,95

Van heilige symbolen
Romano Guardini                                                                             

Nederlandse vertaling: dr. Victor Leemans

“Van heilige symbolen” is de titel van 
dit kleine geschrift uit de pen van 
de bekende cultuurfilosoof Romano 
Guardini. De korte beschouwingen 
zijn inwendige ervaringen in de loop 
van een tiental jaren spontaan ont-
staan. Zij bewijzen een prachtige dienst 
aan eenieder, die gewend geraakt aan 
godsdienstige uitwendigheden, op zoek  
gaat naar verdieping. 

€ 2,50

EDITORIAL
Maria is beschermd tegen de erf-
zonde, door de toekomstige ver-
diensten van haar Zoon.
Pater Jürgen Wegner

FULGENS CORONA
Encycliek van paus Pius XII, 8 sep-
tember 1953.  Aankondiging van 
het Mariajaar 1954 met de afkon-
diging van het dogma van de On-
bevlekte Ontvangenis.

BETEKENIS VAN DE VERSCHIJNINGEN 
VAN LOURDES
Spreken over de verschijningen 
van O.L.Vrouw in Lourdes, dat is 
de geschiedenis van deze verschij-
ningen oproepen en ook spreken 
over de boodschap, gegeven door 
de Moeder van God
Abbé Sylvain Lamerand

H. BERNADETTE SOUBIROUS
“Het zwakke van de wereld heeft 
God uitverkoren om het sterke te 
beschamen - opdat geen vlees zou 
roemen voor God”.
Pater Carlo de Beer

GELOOF, GEHOORZAAMHEID EN 
THEOLOGIE
Uitdagingen voor de zending van 
de Kerk van vandaag.
Aartsbisschop Malcolm Ranjith (lezing)

HEILIGE THOMAS VAN AQUINO
Menselijke heerlijkheid

GEESTELIJK LEVEN
Geloofsvragen
Een reeks van pausen, vele bisschoppen en 

ook priesters dragen nog op hoge leeftijd 

grote verantwoording....

Heiligenlevens
H. Amandus, bisschop en belijder

De oefening der christelijke vol-
maaktheid
Van enige middelen tegen de eerzucht.

Homilie van de H. Abt Bernardus
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