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Geachte lezers,

Het huwelijk staat hoog in waardigheid. Hoe hoog, dit 
kan men het best uit de volgende feiten opmaken. Christus 
heeft aan de huiselijke gemeenschap een bijzondere plaats ge-
geven. Hij heeft het huwelijk teruggebracht tot de oorspron-
kelijke heiligheid waarin God het had ingesteld en heeft het 
bovendien tot een waar en “groot” (Ef. 5, 32) sacrament van 
de Nieuwe Wet verheven. 

Maar wat is het geval? Bij zeer veel mensen is de herinne-
ring aan dat goddelijk herstelwerk verloren gegaan. Zij weten 
niets meer van de hoge heiligheid van het christelijk huwelijk 
of ontkennen die brutaalweg, of, steunend op valse beginse-
len van een nieuwe, totaal verkeerde moraal, treden zij die 
heiligheid met voeten.  

In dit Informatieblad willen wij daarom spreken over de 
natuur en de waardigheid van het christelijk huwelijk: over 
de voordelen en weldaden, die er voor het gezin en voor de 
maatschappij uit voortvloeien en ook over de dwalingen te-
gen dit belangrijke onderwerp van christelijke leer.

Het huwelijk is niet door mensen ingesteld of hersteld, 
maar door God. De wetten van het huwelijk zijn van Chris-
tus afkomstig. Bijgevolg kunnen die wetten absoluut niet aan 
willekeurige besluiten van mensen onderworpen zijn. Dat is 
de leer van de Heilige Schrift en van de Kerk. Zeker speelt 
de menselijke vrijheid bij het tot stand komen van een hu-
welijk een grote rol. Ieder huwelijk komt tot stand door de 
vrije toestemming van bruid en bruidegom. De handeling uit 
vrije wil, waardoor beide partijen zich met elkaar verbinden 
is voor het tot stand brengen van een waar huwelijk noodza-
kelijk. Die vrijheid echter strekt zich enkel en alleen uit over 
de kwesties of iemand wel wil gaan trouwen en zo ja, met wie. 
Wie eenmaal een huwelijk gesloten heeft, is aan de godde-
lijke wetten en aan de wezenseigenschappen daarvan gebon-
den. Door het huwelijk worden de zielen verbonden, en wel 
nog sterker dan de lichamen. Niet als gevolg van een vluch-
tige neiging van het hart, maar als gevolg van een weloverwo-
gen en vast besluit.

Uit de definitieve keuze voor de ander resulteert het he-
melsbreed verschil tussen het huwelijk en de onvaste rela-
ties.

Volgens de traditionele leer van de Kerk spreken wij bij 
het huwelijk van drie goederen van het huwelijk.

Editorial

De eerste plaats nemen de kinderen in. “Groeit aan en ver-
menigvuldigt u en vervult de aarde.” (Gen. 1, 28) zegt God in 
het begin tegen de eerste echtgenoten en geeft daarmee aan de 
mens het recht om aan de doorgave van het leven deel te heb-
ben. Om te begrijpen, hoe groot deze weldaad is moeten wij 
kijken naar de bestemming van de mens. Alleen al door zijn re-
delijke natuur is hij verheven boven alle andere zichtbare schep-
selen. Daar komt nog bij: God wil, dat er mensen voortgebracht 
worden, niet alleen om te bestaan en de aarde te bevolken, maar 
veel meer om Hem te eren, om Hem te kennen en te beminnen 
en Hem eindelijk voor eeuwig in de hemel te bezitten. De echt-
genoten zullen daarom hun kinderen met bereidwilligheid en 
dankbaarheid uit Gods hand aannemen, en ze beschouwen als 
een hun door God toevertrouwd talent.

Het goed van het kinderbezit is echter volstrekt niet com-
pleet door de weldaad, dat het leven aan de kinderen geschon-
ken is. Er moet nog iets anders bijkomen, en dat bestaat in de 
behoorlijke opvoeding van de kinderen. Immers, het kan nie-
mand ontgaan, dat een kind niet eens in de zaken van het na-
tuurlijke leven, laat staan dan in die van het bovennatuurlijke 
leven, zichzelf genoeg is of voor zichzelf kan zorgen, maar dat 
het jarenlang hulp, onderricht en opvoeding van anderen nodig 
heeft. Volgens goddelijke wil komt dit recht en die plicht om de 
kinderen op te voeden op de eerste plaats toe aan degenen, die 
een begin hebben geschonken aan dit leven. Aan de ouders is 
het absoluut verboden, het begonnen werk onafgewerkt te laten 
en het zo aan een zekere ondergang bloot te stellen. Voor het 
welzijn van de kinderen verbindt een onverbreekbare band man 
en vrouw in het huwelijk.

Het tweede goed van het huwelijk is de wederkerige getrouw-
heid van de beide echtgenoten in de naleving van het huwelijks-
contract. De woorden van Christus en de voortdurende leer en 
praktijk van de Kerk zijn hiervoor een evident bewijs. “Christus 
de Heer heeft nog uitdrukkelijker geleerd, dat door de huwe-
lijksband slechts twee personen met elkander verbonden en ver-
enigd worden, toen Hij zei: ‘Zij zijn dus geen twee meer, maar 
één vlees.’”  (Concilie van Trente) Niet alleen echter heeft Chris-
tus een verbod bedoeld van iedere vorm van polygamie en po-
lyandrie, maar heeft Hij zelfs alle vrijwillige gedachten en be-
geerten op dit gebied eveneens verboden: “Maar Ik zeg u: al wie 
een vrouw beziet om haar te begeren, heeft reeds overspel met 
haar gepleegd in zijn hart.” (Mt., 5,28) Deze woorden van Chris-
tus de Heer kunnen door geen menselijk gezag buiten werking 
worden gesteld want zij drukken een wet van God en van de na-
tuur uit. 

De bekroning echter van de grote weldaden is wat de heili-
ge Augustinus ‘sacrament’ noemt. Dat houdt op de eerste plaats 
de onverbreekbaarheid van de huwelijksband in, en vervolgens 
de verheffing en wijding van het huwelijkscontract door Chris-
tus tot een werkzaam teken van genade. Christus zelf benadrukt 
deze onverbreekbaarheid met de woorden: “Wat God heeft ver-
enigd, dat scheide geen mens”. (Mt. 19, 6) Deze onschendbare 
hechtheid is een wezenseigenschap van ieder waar huwelijk. 

Pater Jürgen Wegner

Het huwelijk is niet door 
mensen ingesteld of hersteld, 
maar door God. De wetten van 
het huwelijk zijn van Christus 
afkomstig. 
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Band tussen God en mens

Toespraak van Benedictus XVI bij de opening van de pastorale bij-

eenkomst van het bisdom Rome over het thema familie

Basiliek van Lateranen, maandag 6 juni 2005

Band tussen God 
en mens

Beminde broeders en zusters!

De uitnodiging, om deze bijeen-
komst van ons bisdom in te leiden met 
mijn overwegingen, heb ik heel graag 
aangenomen, omdat het mij de gelegen-
heid tot de ontmoeting, tot het directe 
contact met u biedt en bovendien, om-
dat ik u kan helpen, betekenis en doel 
van de pastorale weg die de Kerk van 
Rome daagt, te verdiepen.

Ik begroet ieder van u hartelijk, bis-
schoppen, priesters, diakens, mannelij-
ke en vrouwelijke religieuzen en in het 
bijzonder u leken en gezinnen, die be-
wust die christelijke taken van engage-
ment en getuigenis op u neemt, die hun 
wortels in het sacrament van het doop-
sel en, voor de gehuwden, in het sacra-
ment van het huwelijk hebben. Ik dank 
de kardinaal-vicaris en het echtpaar 
Luca en Adriana Pasquale hartelijk voor 
de woorden, die zij namens u allen tot 
mij gericht hebben.

...

Sinds twee jaar concentreert het mis-
sionaire engagement van de kerk van 
Rome zich nu vooral op het gezin, en 
dat niet alleen, omdat deze fundamen-
tele menselijke werkelijkheid heden ten 
dage aan veelvuldige moeilijkheden 
en bedreigingen is blootgesteld en het 
daardoor speciaal nodig heeft, geëvan-
geliseerd en gesteund te worden, maar 
ook omdat de christelijke gezinnen 
een doorslaggevend element vormen 
voor de geloofsopvoeding, voor de op-
bouw van de Kerk als gemeenschap en 
hun vermogen, in de verschillende le-
venssituaties missionair tegenwoordig 
te zijn en bovendien de heersende cul-
tuur en de maatschappelijke structuren 
in christelijke zin bevruchten. Op deze 
lijn zullen we ook in het volgende pas-
torale jaar doorgaan, en daarom luidt 
het thema van onze bijeenkomst “Ge-
zin en christelijke gemeenschap: vor-
ming van de persoon en doorgave van 
het geloof”.

De veronderstelling waarvan men 
moet uitgaan, om de zending van het 
gezin in de christelijke gemeenschap en 
zijn opdrachten voor de vorming van de 
persoon en de doorgave van het geloof 
te kunnen begrijpen, blijft altijd de be-
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tekenis, die het huwelijk en het gezin in 
het plan van God, Schepper en Verlos-
ser, toekomt. Dat zal dus de kern van 
mijn betoog vanavond zijn…

Het antropologische fundament 

van het gezin

Roeping tot liefde
Huwelijk en gezin zijn in werke-

lijkheid geen sociologische toevalscon-
structie, ze zijn niet het resultaat van 
buitengewone historische en econo-
mische situaties. In tegendeel, de vraag 
van de juiste betrekking tussen man en 
vrouw heeft haar wortels in het diepste 
wezen van het mens-zijn en kan haar 
antwoord slechts daarin vinden. Dat wil 
zeggen, ze kan niet gescheiden worden 
van de oude en altijd nieuwe vraag van 
de mens over zichzelf: Wie ben ik? Wat 
is de mens? En deze vraag kan van haar 
kant niet gescheiden worden van de 
Godsvraag: Bestaat God? En wie is God? 
Hoe is zijn ware gezicht? Het antwoord 
van de Bijbel op deze twee vragen is al-
gemeen geldend en logisch: De mens is 
geschapen naar het beeld van God, en 
God zelf is liefde. Daarom maakt de 
roeping tot de liefde de mens tot werke-
lijke evenbeeld van God: Hij zal op God 
gelijken in de mate waarin hij liefheeft.

Op deze fundamentele verbonden-
heid tussen God en de mens volgt een 
tweede: de onlosmakelijke verbinding 
tussen geest en lichaam. De mens is na-
melijk ziel, die uitdrukking vindt in het 
lichaam, en lichaam, dat door een on-
sterfelijke geest tot leven gebracht wordt. 
Ook het lichaam van de man en van de 
vrouw heeft dus zogezegd een theolo-
gisch karakter; het is niet alleen maar li-
chaam, en wat aan de mens biologisch 
is, is niet alleen biologisch, maar is uit-
drukking en vervulling van ons mens-
zijn. Evenzo is de menselijke seksuali-
teit niet iets, dat naast ons persoon-zijn 
staat, maar dat ertoe behoort. Pas wan-
neer de seksualiteit zich in de persoon 
geïntegreerd heeft, is zij in staat zichzelf 
een betekenis te geven.

Definitieve overgave
Zo ontstaat uit de twee verbindingen 

– van de mens met God en, in de mens, 
van het lichaam met de geest – een der-
de: de verbinding tussen persoon en in-

stituut. Het geheel van de mens sluit na-
melijk de dimensie van de tijd in, en 
het “ja” van de mens is een overtreffen 
van het tegenwoordige ogenblik. Het 
“ja” betekent in zijn totaliteit “altijd”, 
het vormt de ruimte van de trouw. Al-
leen binnen deze ruimte kan dat ge-
loof groeien dat een toekomst biedt en 
dat toelaat, dat de kinderen, vrucht van 
de liefde, aan de mens geloven en aan 
diens toekomst in moeilijke tijden. De 
vrijheid van het “ja” bewijst zich zo-
doende als vrijheid, die in staat is, het 
definitieve aan te nemen. De meest ver-
heven uitdrukking van de vrijheid is dus 
niet het zoeken naar het plezier, zonder 
ooit tot een echte beslissing te geraken. 
Deze voortdurende openheid schijnt de 
verwerkelijking van de vrijheid te zijn, 
maar dit is niet waar. De ware uitdruk-
king van de vrijheid ligt veeleer in het 
vermogen, te kiezen voor een definitie-
ve overgave, waarin de vrijheid zichzelf 
helemaal terugvindt, doordat zij zich 
overgeeft.

Concreet ontsluit het persoonlijke 
en wederkerige “ja” van man en vrouw 
de ruimte voor de toekomst, voor het 
ware mens-zijn van ieder van hen en 
is tegelijk voor het geschenk van een 
nieuw leven bestemd. Daarom moet dit 
persoonlijke “ja” ook een openbaar ver-
antwoord “ja” zijn, waarmee de echt-
genoten de openbare verantwoording 
voor hun trouw op zich nemen, die ook 
de toekomst van de gemeenschap waar-
borgt. Niemand van ons behoort na-
melijk uitsluitend aan zichzelf; ieder-
een is geroepen, in zijn binnenste een 
openbare verantwoording op zich te ne-
men. Het huwelijk als instituut is dus 
geen wederrechtelijke inmenging van 
de maatschappij of van de overheid, de 
oplegging van een levensvorm van bui-
ten op het meest private bereik van het 
leven; het is veeleer een tot het wezen 
behorende eis van het verdrag van de 
huwelijksliefde en van de diepte van de 
menselijke persoon.

De verschillende tendensen tot ver-
val met betrekking tot het huwelijk, die 
vandaag de dag vastgesteld kunnen wor-
den, zoals ongehuwd samenleven en 
het “huwelijk op proef”, tot en met het 
pseudohuwelijk tussen personen van 
gelijk geslacht zijn daarentegen uitdruk-
king van een chaotische vrijheid, die 

zich ten onrechte als ware bevrijding 
van de mens voordoet. Zo’n pseudovrij-
heid berust op een banalisering van het 
lichaam, die onvermijdelijk de banali-
sering van de mens insluit. Ze veronder-
stelt dat de mens met zich kan doen wat 
hij wil. Zijn lichaam wordt zo iets van 
tweede rang, vanuit menselijk stand-
punt gezien iets manipuleerbaars, waar-
van hij naar believen gebruik maakt. De 
vrijdenkerij, die zich als ontdekking van 
het lichaam en zijn waarde uitgeeft, is 
in werkelijkheid een dualisme, dat het 
lichaam verachtelijk maakt, doordat het 
dit zogezegd buiten het werkelijke be-
staan en de waarde van de persoon on-
derbrengt.

Huwelijk en gezin 

in de heilsgeschiedenis

Band tussen God en mens
De waarheid van huwelijk en gezin, 

die in de waarheid van de mens gewor-
teld is, heeft haar verwerkelijking in de 
heilsgeschiedenis gevonden, in het mid-
delpunt waarvan het woord staat: “God 
heeft zijn volk lief”. De Bijbelse open-
baring is allereerst uitdrukking van een 
liefdesgeschiedenis, de geschiedenis van 
het Verbond van God met de mensen: 
daarom konden geschiedenis van de 
liefde en de verbinding van een man en 
een vrouw in het verbond van het huwe-
lijk door God als symbool van de heils-
geschiedenis aangenomen worden. Het 
onuitsprekelijke feit, het geheim van 
de liefde van God voor de mens, krijgt 
zijn verbale gestalte uit het vocabulaire 
van huwelijk en gezin – positief zowel 
als negatief. De toenadering van God 
tot zijn volk wordt inderdaad in de taal 
van de huwelijksliefde verklaard, terwijl 
de trouweloosheid en de afgodendienst 
van Israël als echtbreuk en prostitutie 
wordt aangeduid.

In het Nieuwe Testament gaat God 
in zijn liefde zo ver, dat Hij zelf in zijn 
Zoon vlees van ons vlees, ware mens 
wordt. Op deze manier heeft de verbin-
ding van God met de mens zijn hoog-
ste, onomkeerbare en definitieve vorm 
aangenomen. En zo wordt ook voor de 
menselijke liefde haar definitieve vorm 
vastgelegd, dat wederzijds “ja”, dat on-
herroepelijk is. Zij vervreemdt de mens 
niet, maar bevrijdt hem van de ont-

Band tussen God en mens
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Band tussen God en mens

meedraagt en er voor instaat, dat de zin 
heerst en dat ook in de toekomst het 
“ja” van de Schepper erop rust. En om-
gekeerd wordt de Kerk door de gezinnen 
opgebouwd.

Het gezin en de Kerk
Uit dit alles blijkt een duidelijke 

consequentie: het gezin en de Kerk, con-
creet de pastorieën en de andere vormen 
van kerkelijke gemeenschap, zijn geroe-
pen tot de nauwste samenwerking aan 
die fundamentele taak, die bestaat in de 
vorming van de persoon en, onafschei-
delijk daarvan, in de doorgave van het 
geloof. We weten heel goed dat voor 
een geloofwaardig opvoedingswerk de 
overdracht van juiste theorie of een leer 
niet voldoende is. Er is iets nodig dat 
veel groter en menselijker is, namelijk 
die dagelijks beleefde nabijheid, die de 
liefde eigen is en haar plaats allereerst 
in de gemeenschap van het gezin vindt, 
maar verder ook in een pastorie of een 
kerkelijke beweging of vereniging, waar 
mensen bijeen komen, die zich om de 
broeders en zusters, vooral om kinde-
ren en jongeren, maar ook om volwas-
senen, ouden, zieken, en zelfs ook om 
gezinnen bekommeren, omdat zij hun 
in Christus toegedaan zijn. De grote 
schutspatroon van de opvoeders, de H. 
Johannes Bosco, herinnerde zijn gees-
telijke zonen eraan, dat “de opvoeding 
een zaak van het hart is en dat God al-
leen haar Heer is”(Epistolario, 4, 209).

De centrale plaats in het opvoedings-
werk en vooral in de geloofsopvoeding, 
die het hoogtepunt van de vorming van 
de persoon en haar meest passende hori-

ven, als met de geboorte ook de liefde 
en de zin worden doorgegeven, die het 
mogelijk maken, ja te zeggen tegen dit 
leven. Daardoor wordt heel duidelijk, 
hoe zeer het in tegenspraak is met de 
menselijke liefde, met de diepe roeping 
van man en vrouw, hun verbinding sy-
stematisch voor het geschenk van het le-
ven af te sluiten en nog meer, het leven 
dat ontstaat uit de weg te ruimen of het 
te verwonden.

Geen man en geen vrouw kunnen 
toch alleen en slechts uit eigen krachten 
de kinderen op gepaste wijze de liefde 
en de zin van het leven schenken. Want 
om tegen iemand te kunnen zeggen: “Je 
leven is goed, ook wanneer ik je toe-
komst niet ken”, heeft een hoger gezag 
en geloofwaardigheid nodig, dan het in-
dividu zichzelf kan geven. De christen 
weet, dat dit gezag overgedragen is aan 
die omvangrijke familie, die God door 
zijn Zoon Jezus Christus en de gave van 
de Heilige Geest in de geschiedenis van 
de mensen geschapen heeft, namelijk 
de Kerk. Hij erkent dat hier die eeuwige 
en onverwoestbare liefde aan het werk 
is, die het leven van ieder van ons een 
voortdurende zin waarborgt, ook wan-
neer we de toekomst niet kennen. Daar-
om heeft de stichting van ieder gezin 
afzonderlijk plaats in het raam van de 
grotere familie de Kerk, die het steunt, 

vreemdingen van de geschiedenis, om 
hem tot de waarheid van de schepping 
terug te brengen. Het sacramentele ka-
rakter, dat het huwelijk in Christus aan-
neemt, betekent dus dat het geschenk 
van de schepping tot de genade van de 
verlossing verheven is. De genade van 
Christus is geen uiterlijke toevoeging 
aan de natuur van de mens, zij doet haar 
geen geweld aan, maar bevrijdt haar en 
herstelt haar juist daardoor, dat zij haar 
boven haar eigen grenzen verheft. Zoals 
de menswording van de Zoon van God 
haar ware betekenis aan het Kruis zicht-
baar laat worden, zo is de echte mense-
lijke liefde overgave van zichzelf en kan 
niet bestaan, wanneer zij zich aan het 
kruis wil onttrekken.

Dierbare broeders en zusters, deze 
diepe band tussen God en de mens, tus-
sen de liefde van God en de menselijke 
liefde, wordt ook bevestigd in vele ne-
gatieve neigingen en ontwikkelingen, 
waarvan wij allemaal de last ervaren. De 
vermindering van de menselijke liefde, 
de onderdrukking van het ware vermo-
gen tot liefde blijkt in onze tijd name-
lijk het meest geëigende en werkzame 
wapen te zijn, om God uit het bewust-
zijn van de mens te vegen, om God uit 
de blik en het hart van de mens te ver-
wijderen. Op gelijke wijze leidt de wil, 
de natuur van God te “bevrijden”, ertoe, 
de werkelijkheid van de natuur, met in-
begrip van de natuur van de mens, uit 
het oog te verliezen; deze wordt tot een 
geheel van functies verkort, waarover 
men naar believen kan beschikken om 
een schijnbaar betere wereld en een zo-
genaamd gelukkiger mensheid op te 
bouwen. In plaats daarvan wordt het 
heilsplan van de Schepper verstoord en 
daarmee de waarheid over onze natuur.

De kinderen
Ook in het voortbrengen 

van de kinderen weerspiegelt 
het huwelijk zijn goddelijk 
voorbeeld, Gods liefde voor 
de mens. Bij man en vrouw 
laten zich het vaderschap en 
het moederschap, evenals het 
lichaam en de liefde, niet tot 
het biologische beperken. 
Het leven wordt al-
leen geheel doorgege-
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zon is, heeft concreet de figuur van de 
getuige: hij wordt tot het eigenlijke uit-
gangspunt, omdat hij rekenschap geeft 
over de hoop, die zijn leven draagt (vgl. 
1 Petr 3, 15), en omdat hij bij de waar-
heid die hij voorlegt persoonlijk betrok-
ken is. Anderzijds wijst de getuige nooit 
op zichzelf, maar op iets, of beter, op ie-
mand, die groter is dan hij, die hij ont-
moet heeft en wiens betrouwbare goed-
heid hij ervaren heeft. Zo vindt iedere 
opvoeder en getuige zijn niet te overtref-
fen voorbeeld in Jezus Christus, de grote 
Getuige van de Vader, die niets uit zich-
zelf zei, maar zo sprak, zoals zijn Vader 
het Hem geleerd had (vgl. Joh 8, 28).

Uit deze beweegreden moet de vor-
ming van de christelijke mens en de 
doorgave van het geloof zeker op de 
grondslag van het gebed, van de per-
soonlijke vriendschap met Christus en 
– in Hem – de beschouwing van het 
Aangezicht van de Vader plaatshebben. 
En datzelfde geldt natuurlijk voor onze 
gezamenlijke missionaire inzet, vooral 
voor het gezinspastoraat. Het gezin van 
Nazareth moet daarom voor onze gezin-
nen en voor onze parochies naast een le-
vensvoorbeeld ook de inhoud van ons 
voortdurend gebed vol vertrouwen zijn.

Dierbare broeders en zusters, en 
vooral u, dierbare priesters, ik ken de 
edelmoedigheid en de overgave, waar-
mee u de Heer en de Kerk dient. Uw 
dagelijks werk voor de geloofsvorming 
van de jonge generaties in nauw ver-
band met de sacramenten van de chris-
telijke inwijding alsook voor de huwe-
lijksvoorbereiding en voor begeleiding 
van de gezinnen op hun vaak moeilijke 
weg, vooral bij de grote taak van de op-
voeding van de kinderen, is de eigenlijke 
en fundamentele weg om de Kerk steeds 
weer te doen herleven en ook om het 
maatschappelijk systeem van deze onze 
geliefde stad Rome te doen opleven.

De bedreiging 
        door het relativisme
Gaat dus voort, zonder u door de 

moeilijkheden waarop u stuit te laten 
ontmoedigen. De verhouding tussen de 
opvoeder en degene die opgevoed moet 
worden is van natuur een heikele aange-
legenheid. Zij laat namelijk de vrijheid 
van de ander ten tonele verschijnen, 
die, ook al is het nog zo zacht, altijd 

Band tussen God en mens

tot een beslissing uitgedaagd wordt. 
Noch de ouders, noch priesters of ca-
techeten, noch andere opvoeders kun-
nen in de plaats treden van de vrijheid 
van het kleine kind, van het schoolkind 
of van de jongere, tot wie zij zich wen-
den. En vooral het christelijk aanbod 
stelt de essentiële kwestie naar de vrij-
heid, wanneer het tot het geloof en tot 
de bekering oproept. Een bijzonder ver-
raderlijke hindernis voor het opvoe-
dingswerk vormt tegenwoordig in onze 
maatschappij en cultuur het meedogen-
loze optreden van dat relativisme, dat 
niets als definitief erkent en als laatste 
maatstaf alleen het eigen ik met zijn be-
geerten laat gelden en onder de schijn 
van de vrijheid voor ieder een gevange-
nis wordt, omdat het de een van de an-
der scheidt en ieder ertoe verlaagt, zich 
in zijn eigen “ik” op te sluiten. Binnen 
zo’n relativistische horizon is daarom 
echte opvoeding helemaal niet moge-
lijk. Want zonder het licht van de waar-
heid ziet ieder mens zich er vroeger of 
later toe veroordeeld, aan de kwaliteit 
van zijn eigen leven en aan de relaties 
waaruit het samengesteld is, evenveel te 
twijfelen als aan de werkzaamheid van 
zijn inzet om samen met anderen iets 
op te bouwen.

Het is daarom duidelijk dat wij niet 
alleen moeten proberen, het relativis-
me in ons vormingswerk te overwin-
nen, maar ook geroepen zijn, zijn ver-
storende suprematie in maatschappij en 
cultuur te bestrijden. Daarom is naast 
het woord van de Kerk het getuigenis 
en het engagement van de christelijke 
gezinnen in de openbaarheid heel be-
langrijk. Zij moeten vooral steeds weer 
en nadrukkelijk opkomen voor de on-
aantastbaarheid van het menselijk leven 
van de ontvangenis tot en met het na-
tuurlijk einde, voor de unieke en onver-
vangbare waarde van de op het huwelijk 
berustende gezin en voor de noodzaak 
van wettelijke en administratieve maat-
regelen ter ondersteuning van gezinnen 
bij hun opdracht van verwekken en op-
voeden van de kinderen, een opdracht 
die wezenlijk is voor onze gezamenlij-
ke toekomst. Ook voor dit engagement 
dank ik u hartelijk.

Priesterschap en gewijd leven
Een laatste boodschap, die ik u in 

vertrouwen zou willen meedelen, betreft 

de zorg om roepingen tot het priester-
schap en tot het gewijde leven. We we-
ten allemaal hoezeer de Kerk ze nodig 
heeft! Opdat deze roepingen ontstaan 
en tot rijping komen, opdat de geroe-
pen personen zich hun roeping waardig 
tonen, is vooreerst het gebed beslissend, 
dat in geen enkele christelijke familie en 
parochie mag ontbreken. Maar wezen-
lijk is ook het levensgetuigenis van de 
priesters, van de mannelijke en vrou-
welijke religieuzen, de vreugde die zij 
tot uitdrukking brengen over het feit 
dat zij door de Heer geroepen zijn. En 
even wezenlijk is het voorbeeld dat de 
kinderen in de eigen gezinnen krijgen, 
en de overtuiging van het gezin zelf, dat 
de roeping van de eigen kinderen ook 
voor het gezin een groot geschenk van 
de Heer is. De beslissing voor het onge-
huwd zijn uit liefde tot God en de broe-
ders, die voor de priesterroeping en het 
gewijde leven geëist wordt, en de waar-
dering van het christelijk huwelijk ho-
ren inderdaad samen: beide maken, in 
twee onderscheiden en elkaar aanvul-
lende vormen van leven, het geheim 
ban het Verbond tussen God en zijn 
volk in zekere zin zichtbaar.

Dierbare broeders en zusters, ik ver-
trouw u deze overwegingen toe als bij-
drage aan uw werk aan de avonden van 
het congres en dan in de loop van het 
volgende pastorale jaar. Ik bid de Heer, 
u moed en enthousiasme te geven, op-
dat onze Kerk van Rome, iedere paro-
chie, kloostergemeenschap, vereniging 
of beweging nog intensiever aan de 
vreugde en de inspanning van de missie 
mag deelnemen en opdat zo ieder gezin 
en heel de christelijke gemeenschap in 
de liefde van de Heer opnieuw de sleu-
tel mag ontdekken, die de deur van de 
harten opent en een echte geloofsopvoe-
ding en vorming van de persoon moge-
lijk maakt. Mijn liefde en mijn zegen 
begeleiden u nu  en in de toekomst. 
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Religieuze opvoeding

Geen invloed
Ongeveer honderd jaar geleden ont-

moette Gilbert K. Chesterton en jonge 
moeder die tegen hem zei: “Ik zal mijn 
kind geen godsdienst leren, want ik wil 
het niet beïnvloeden. Ik wil dat het zelf 
gaat kiezen, wanneer het iets groter is.”

Het antwoord van Chesterton: “Hier 
hebben wij te maken met een alledaags 
voorbeeld van een argument dat vaak 
wordt geopperd maar nooit werkelijk 
in praktijk wordt gebracht. Een moeder 
oefent altijd invloed uit op haar kind. 
Evengoed zou ze kunnen zeggen: ‘Ik 
hoop dat mijn kind zijn vrienden zelf 
kiest wanneer het groter is; en daarom 
zal ik hem ook niet aan zijn oom en aan 
zijn tante voorstellen.’”

Ouders kunnen onmogelijk geen in-
vloed uitoefenen op kinderen. Nog niet 
eens wanneer zij dit voor hun opvoe-
ding tot grondregel maken. Een moe-
der kan een kind opvoeden zonder hem 
over godsdienst te spreken, maar ze kan 
niet voorkomen hem groot te brengen 
in een bepaalde ambiance waar zij de 
schepper van is. Daarom is het oordeel 
van Gilbert K. Chesterton over de woor-
den van deze jonge vrouw: “Jammer ge-
noeg gaat het daar om een diabolische 
beslissing en om een tegennatuurlijke 
gedachte.”

Aanslag op vrijheid
Niets is voor de mens van vandaag 

even belangrijk als de vrijheid. Het ver-

langen naar absolute vrijheid staat over-
al op de eerste plaats. Is niet de opvoe-
ding op het gebied van de godsdienst 
een aanslag op juist die veelgeprezen 
vrijheid? Laten wij Friedrich Engels, de 
vader van het marxisme en zeker een 
onverdachte getuige aan het woord:. 
“De grootste vrijheid die wij aan een 
kind kunnen schenken is, het met de 
godsdienst te laten opgroeien. Altijd 
kan men die weer afleggen, op leeftijd 
echter nooit meer verwerven.”

Dwang is nooit goed om kinderen 
voor het goede enthousiast te maken. 
Toch, evenals de ouders aan de kinde-
ren te eten geven, het huiswerk contro-
leren, de activiteiten op de computer 
beperken en het naar buiten sturen om 

Religieuze opvoeding
Pater Jürgen Wegner

Veel ouders zijn onzeker 

en weten niet hoe en in 

hoever ze hun kinderen 

religieus moeten 

opvoeden.  

Aan de ene kant willen 

zij het geloof doorgeven aan de 

kinderen, aan de andere kant 

zijn ze bang om de kinderen 

een overtuiging op te dringen 

en ze te zeer te beïnvloeden.

Wat betekent kinderen 

religieus opvoeden? 

Wat is te veel 

en wat te weinig? 

Waar eindigt de vrijheid 

en waar begint dwang?
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zoeken de woorden die telkens pas-
sen bij ontwikkelingsfase van het kind. 
Dat geldt voor iedere menselijke ont-
moeting. Niets berokkent aan een rela-
tie meer schade dan de oneerlijkheid, 
niets is nadeliger voor het geloof dan de 
angst voor het geloofsgetuigenis: religi-
euze opvoeding moet dus zijn: vol be-
grip, klaar en duidelijk, op ooghoogte 
van de ontvanger.

Zonder twijfel is het van groot be-
lang dat ouders samenspannen, één lijn 
trekken, eens in het geloof, in hun over-
tuigingen, in hun visie op huwelijk en 
familie, ziekte, lijden en dood, vreugde 
en plezier. Eenheid en dezelfde taal ver-
gemakkelijken wezenlijk de opvoeding, 
in het bijzonder de opvoeding op reli-
gieus niveau.

Geloofsoverdracht gebeurt wezen-
lijk door het leven. Belangrijk is zich te 
beperken op de wezenlijke punten. Het 
liturgisch jaar biedt een grote variëteit 
aan mogelijkheden: te beginnen met de 
opbouw van de kerststal, over het vas-
tenoffer, de Goede Week, de meimaand 
en vele meer. Een bijzonder eten op de 
feestdagen, het zondagse pak en de ver-
siering van de tafel en van het huis laten 
diepe sporen in het kind achter.

Voorbeeld
Meer belang dan het woord heeft 

bij de opvoeding het voorbeeld. Het le-
ven van ouders maakt meer indruk op 

in de frisse lucht te spelen, zo tonen zij 
aan hun kind in alle dingen waar het in 
het leven op aankomt.

“Hoe zal ik het aan mijn kind ver-
tellen? Hoe zal ik hem vertellen waar-
in ik geloof, hem uitleggen welke bete-
kenis het geloof heeft voor het leven en 
welk plaats het moet innemen?” Deze 
vragen zijn voor ouders vandaag actu-
eler dan ooit. Wat houdt religieuze op-
voeding in? Wat is normaal, wat teveel, 
wat ongepast, te… te…?

De meest belangrijke antwoor-
den op alle vragen over zin en waarde 
van het menselijke leven worden van-
daag nooit vroeg genoeg gegeven. In-
tegendeel: meestal wanneer het te laat 
is. Op het levensbeschouwelijk markt-
plein wordt van alles te koop aangebo-
den. Waar de ouders het christelijk ge-
loof niet aan de kinderen doorgeven en 
het niet iedere dag voorleven daar heb-
ben bijgeloof, esoterie, hekserij, boed-
dhisme, yoga en vele andere stromin-
gen hoogconjunctuur. Chesterton heeft 
gelijk wanneer hij zegt dat de kinderen 
geheel hun leven zullen teren op wat 
het ouderlijk huis heeft bezield en ge-
enthousiasmeerd. Sint Augustinus zegt: 
het begin werkt altijd door.

Samenspannen
Vanzelfsprekend leven de ouders 

met de kinderen mee en passen zich 
aan het niveau van hun leeftijd aan, 

de kinderen dan duizend woorden. Mis-
schien zal dit eerst na vele jaren naar bo-
ven komen, toch blijven deze indruk-
ken diep in de ziel van het kind. 

Enkele momenten in het evangelie 
lezen, op tijd komen voor de mis, de 
zorg voor een eerbiedige kniebuiging of 
een goed verzorgd gebed voor de taber-
nakel, het Mariabeeld in huis met bloe-
men versierd, een berisping omdat er 
gescholden werd, of zelf een straf waar-
na met een hartelijk gebaar weer vergif-
fenis geschonken word. Het vieren van 
verjaardag en naamfeesten.

Fouten die ouders maken en waar-
voor ze zich excuseren zijn voor de kin-
deren een aanschouwelijk onderwijs 
hoe belangrijk het is geregeld het sacra-
ment van de biecht te ontvangen. Bo-
vendien leert het kind zo om vergiffe-
nis te vragen en ook om vergiffenis te 
schenken. Juist de ervaring – bij het zien 
van de inspanningen die moeder en va-
der doen om hun leven steeds beter on-
der de knie te krijgen – laat de kinde-
ren rijper worden en toont aan van welk 
groot belang het is, in al het vallen en 
opstaan steeds verder te willen groeien. 

Open voor het geloof
Het persoonlijke streven van de ou-

ders zet bij het kind de deuren open 
voor een bovennatuurlijke gelovige visie 
op het leven. Gebeurtenissen binnen de 
familie, op het werk van vader, binnen 
de vriendenkring leveren voldoende ge-
legenheden om steeds weer alles vanuit 
het geloof te bekijken en te beoordelen, 
zullen aanleiding zijn voor vele gesprek-
ken en dienen in het vervolg om aan al-
les vanuit de gelovige visie zijn plaats te 
geven. In een soortgelijk ambiance wor-
den alle gebeurtenissen tot een open-
baring van God de Vader, die dicht bij 
het leven staat van zijn kinderen. Deze 
geleefde visie van het leven kenmerkt 
meer dan vele preken en woorden .

Vrienden en bekenden, de omge-
ving, zal verder invloed nemen op de 
opvoeding. Goede vrienden voor de 
kinderen te vinden, vooral tijdens de 
moeilijke periode van de puberteit, is 
absolute noodzaak voor de verdere reli-
gieuze opvoeding van het kind.

De zondagsmis is beslist het hoog-
tepunt van het christelijke leven en dus 
maakt die eveneens deel uit van het le-
ven van het kind. Met de kinderen te 
bidden zal ze helpen om te leren bid-

Gebed van toewijding aan de Heilige Familie

Jezus Christus, onze beminnelijkste Verlosser, u bent uit de hemel ge-
zonden, om de wereld door uw leer en uw voorbeeld te verlichten. U hebt 
het grootste deel van uw aardse leven in het schamele huisje van Nazareth, 
in gehoorzaamheid aan Maria en Jozef willen doorbrengen en u hebt dat ge-
zin geheiligd, dat een voorbeeld voor alle christelijke gezinnen moest zijn. 
Neem ons gezin genadig op, dat zich nu onvoorwaardelijk aan u toewijdt. 
Bescherm en bewaar ons in de heilige eerbied voor u. Bewaar in ons gezin 
vrede en eendracht in de geest van de christelijke liefde, opdat het net zo 
wordt als het goddelijk voorbeeld van uw gezin, en opdat allen die er deel 
van uitmaken gezamenlijk de eeuwige zaligheid bereiken.

Heilige Maria, liefderijkste moeder van Jezus Christus en ook onze moe-
der, verkrijg voor ons, door uw goedige en milde voorbede de genade, dat 
Jezus onze toewijding aanneemt en ons zijn weldaden en zegeningen ver-
leent.

Heilige Jozef, beschermer van Jezus en Maria, kom ons in alle noden 
van lichaam en ziel door uw voorbede te hulp, opdat wij tegelijk met u en 
de heilige Maagd Maria onze Heer en Heiland Jezus Christus altijd lof en 
dank aanbieden.

Religieuze opvoeding
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den. Knielt een vader voor het taberna-
kel neer, dan is voor de kinderen duide-
lijk: “God is groter en sterker dan Vader, 
God moet goed zijn omdat mijn vader 
van Hem houdt en gelukkig is wanneer 
hij tot God mag spreken.” Telkens weer 
hetzelfde inzicht: Opvoeding begint op 
de eerste plaats met het voorbeeld. Het 
woord is tweederangs!

Positief geloof
Worden de kinderen ouder en be-

ginnen ze zich voor alles te interesseren 
wat ze in de media en in het alledaag-
se leven ervaren, dan maken de ouders 
al deze onderwerpen tot thema van hun 
gesprekken. Wanneer dan de inzichten 
van het geloof op een positieve manier 
voorgelegd worden, wanneer de kinde-
ren ontdekken dat het geloof vele gro-
te en mooie antwoorden geeft ook op 
moeilijke vragen van het leven, dan zal 
het oorzaak worden van vreugde en vre-
de. Tijdens de adolescentie moet het ge-
loof in het kind rijp worden. Het zou een 
vergissing zijn om het kinderlijk geloof 
te willen bewaren terwijl het kind in zijn 
lichaam en in zijn geest vooruitgaat en 
volwassen wordt. Tot aan dit punt heeft 
het kind alles van zijn ouders overgeno-
men, heeft goede gewoontes verworven 
en leidt op zijn manier een goed chris-
telijk leven. Nu komt de tijd om zich 
van de ouders los te maken. Wat er tot 
nu toe door de ouders aan de kinderen 
is overgeleverd en wat het kind zonder 
veel vragen heeft overgenomen, daar-
over zal het nu vragen beginnen te stel-
len. Tot dan toe was het geloof van zijn 
ouders zíjn geloof. Nu moet de jonge 
mens het verwerken en maken, dat hij 
zichzelf dit geloof toe-eigent. Het moet 
zijn eigen persoonlijk geloof worden, 
zijn individuele overtuiging. Daarvoor 
is een grondige geloofskennis nodig 
en de wil om door te gaan met vragen. 
De interesse voor het geloof zal oplos-
singen vinden voor alle actuele vragen: 
De ellende in de wereld, en toch bestaat 
God de Almachtige, de uitvindingen van 
de wetenschap en toch is er ruimte voor 
geloof… Bovendien ontwaken op dit 
punt van het leven de hartstochten en 
brengen het geloof in gevaar. Veel begrip 
voor de menselijke zwakheid, open per-
soonlijk gesprek, de regelmatige biecht 
en de aanmoediging van de kant van de 
volwassenen kunnen veel nood verlich-
ten. Het inzicht van de waarde van werk, 

studie en plichtsvervulling, het lang-
zamerhand overnemen van verant-
woording betekenen een praktische 
hulp in deze woelige tijden. Volwasse-
nen die de jonge mens serieus nemen 
en klaar staan om naar hem te luis-
teren raken hem diep. Een gesprek, 
toelichting, de eigen geschiedenis van 
de volwassene in zover ze verder kan 
helpen, vergroten het wederzijdes ver-
trouwen en maken de doorgave van 
het geloof mogelijk.

Eenheid
Per slot van rekening kunnen wij 

de vraag naar de religieuze opvoeding 
beantwoorden met de uitnodiging 
aan de ouders om op de eerste plaats 
het geloof zelf te beleven en zo aan de 
kinderen een levend, verlicht en inspi-
rerend voorbeeld te geven. De schei-
ding, die bij velen aanwezig is, tussen 
het geloof, dat zij belijden, en hun 
dagelijks leven behoort tot de ergste 
dwalingen van onze tijd. Deze wan-
toestand werd reeds in het Oude Tes-
tament heftig gehekeld door de profe-
ten  (Jes. 58, 1-12), en veel meer nog 
heeft in het Nieuwe Testament Jezus 
Christus zelf daartegen gewaarschuwd 
onder bedreiging met de zwaarste 
straffen.  (Mt. 23, 2-23; Mc. 7, 10-13) 
Laat men dus geen kunstmatige te-

genstelling construeren tussen de be-
roepswerkzaamheden en sociale acti-
viteiten enerzijds en het godsdienstig 
leven anderzijds. De christen, die zijn 
aardse taken verwaarloost, verwaar-
loost zijn plichten jegens de naaste 
en jegens God zelf en brengt zijn eeu-
wig heil in gevaar. Laten de christenen 
het voorbeeld volgen van Christus, die 
een ambacht uitoefende, en blij zijn, 
al hun aardse activiteiten zó te mogen 
verrichten, dat zij hun menselijke in-

spanning in het gezin, in hun beroep, 
in de wetenschap en de techniek in 
één vitale synthese kunnen verbinden 
met de religieuze waarden, die door 
hun verheven oriëntering alles teza-
men richten op de eer van God. 

Waar de katholieke ouders over-
tuigd zijn dat het geloof het grootste 
geschenk is dat zij in hun leven kon-
den verkrijgen daar laten zij dat geloof 
in hun eigen leven veel kosten. Het ge-
loof is waardevol en omdat het een 
grote waarde heeft willen de kinderen 
het gemakkelijker uit de handen van 
hun ouders ontvangen. 

Religieuze opvoeding
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Onontbindbaarheid... Gelijkgerechtigdheid

Wereldvreemd?
Verbazing en verwondering komen 

op bij het grote moment waarop de ei-
gen dochter diep in de ogen kijkt van 
een vreemde man en hem zegt dat ze 
hem tot wettige man wil nemen, dat ze 
hem wil beminnen, achten en eren zo-
lang ze leeft, in goede en in kwade da-
gen. Dan schieten vaak de tranen in de 
ogen van de ouders. 

Men kan van alles zeggen over de 
pretenties van deze woorden, men kan 
wijzen op de cijfers van de echtscheidin-
gen, men kan lachen over de droom van 
een levenslange liefde, men kan deze 
eis ouderwets, onrealistisch en wereld-
vreemd vinden. Eén ding echter kan 
men niet ontkennen: ze is van een unie-
ke waardigheid.

Beslist zou geen enkel echtpaar op 
dat moment dulden dat men aan zijn 
oprechte bedoelingen zou twijfelen. 
Zeker weten de jongen mensen op dat 
plechtige moment, dat hun op de lan-
ge weg door het leven moeilijkheden 
en beproevingen te wachten staan en 
het niet altijd even gemakkelijk zal zijn 
om aan het gegeven woord trouw te blij-
ven. En toch willen ze beslist niets meer 
dan altijd van de ander te blijven hou-
den. Niemand kan – vanuit menselijke 
optiek – honderd procent garantie ge-
ven voor het welslagen van het ‘onder-
nomen huwelijk’. Wat  echter op het mo-
ment van de huwelijkssluiting de harten 
raakt is niet de angst voor de onzekere 
toekomst, maar de vaste wil van bruid 
en bruidegom om hun leven voortaan 

onder hetzelfde voorteken te stellen, en 
moedig het ‘avontuur huwelijk’ aan te 
gaan.

Totdat de liefde verdwijnt
In een tijd die overal de vrije lief-

de predikt, echtscheiding verheerlijkt, 
trouw als ouderwets en achterhaald be-
stempelt, waar Hollywood en sensatie-
pers de kortstondige relatie voor ‘het 
van het’ verklaart is voor het aangaan 
van het huwelijk meer dan ooit courage 
nodig. Wij zijn gewend geraakt aan pro-
minenten in film en politiek die twee, 
drie of vier keer getrouwd zijn, we weten 
dat er meer huwelijken uiteengaan en er 
steeds minder kinderen geboren wor-
den. Het zou meer stroken met de geest 
van de tijd als wij de woorden bij de hu-
welijkssluiting zouden aanpassen om 
daar moderne formules als “ik zal van 
je houden zolang als het maar gaat”, of 
“ik beloof je trouw in al onze goede da-
gen… totdat onze liefde verdwijnt”.

Dat dit niet gebeurt heeft zijn reden: 
het hoge ideaal van een levenslange ver-
bintenis beantwoordt aan het verlan-
gen – vaak verloochend of onderdrukt 
– van onze menselijke natuur. De ver-
halen van de schepping geven daar dui-
delijk blijk van. In dichterlijke taal is in 
het boek Genesis sprake van de schep-
ping van de eerste mens. Hij geniet van 
het paradijs maar mist een wezen dat 
aan zijn wensen en verlangens voldoet. 
God zal hem daarom in slaap laten val-
len en uit zijn eigen gebeente een gezel-
lin scheppen, een die bij hem past en 
van wie hij zal houden. Welk een ju-

bel bij de schepping van Eva: de liefde 
tot haar is dermate groot dat in het ver-
volg de man vader en moeder zal verla-
ten om aan zijn vrouw aan te hangen. 
Man en vrouw zullen bij elkaar komen 
en één vlees worden. Eén vlees worden 
ze vooral in de kinderen waarvan de ou-
ders zullen zeggen: “dit is mijn eigen 
vlees en bloed.” 

Gelijkheid
Monogamie en onontbindbaarheid 

zijn de twee meest karakteristieke ken-
merken van het christelijk huwelijk. In 
tegenstelling tot het natuurlijke huwe-
lijk, het niet-christelijke of zelfs de secu-
liere modellen van het huwelijk willen 
de christelijke echtgenoten een uitslui-
tende verbintenis van blijvende aard 
aangaan. Alleen het christelijke, exclu-
sieve huwelijk staat aan de vrouw toe 
om gelijkgerechtigd naast haar man te 
staan, zonder om haar plaats te moeten 
vechten en zonder angst te moeten heb-
ben vroeg of laat verstoten te worden.

Bij de vergelijking met het natuurlijk 
huwelijk en met andere culturen stellen 
wij vast - ook al was daar een ontwik-
keling nodig die honderden jaren heeft 
geduurd – dat alleen de christelijke cul-
tuur van het Avondland erin geslaagd 
is, aan de vrouw in volle gelijkheid de 
plaats te geven naast haar man. Zeker 
heeft men lang moeten wachten totdat 
de vrouwen het kiesrecht is toegekend 
en totdat de deuren naar alle professi-
onele carrières opengingen. Maar ook 
deze late ontwikkelingen komen voort 
uit het christelijk mensbeeld dat in de 

Onontbindbaarheid …
    Gelijkgerechtigdheid

Pater Jürgen Wegner

Monogamie en onontbindbaarheid zijn de twee meest karakteristieke kenmerken 

van het christelijk huwelijk. In tegenstelling tot het natuurlijke huwelijk, het niet-christelijke

 of zelfs de seculiere modellen van het huwelijk willen de christelijke echtgenoten een uitsluitende 

verbintenis van blijvende aard aangaan. Alleen het christelijke, exclusieve huwelijk staat 

aan de vrouw toe om gelijkgerechtigd naast haar man te staan, zonder om haar plaats 

te moeten vechten en zonder angst te moeten hebben vroeg of laat verstoten te worden.
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vrouw niet de slavin of de dienares, niet 
een minderwaardig soort mens, maar de 
gelijkwaardige steun en de wederhelft 
van de man ziet. Als mens van gelijke 
waarde kan ze niet zomaar worden ver-
vangen door een andere, wanneer ze ou-
der wordt, de eerste rimpels haar gelaat 
tekenen of wanneer ze haar functie niet 
meer kan vervullen.

Bijbels mensbeeld
De zienswijze van man en vrouw 

als van twee gelijkgerechtigde schepse-
len vinden wij in de eerste hoofdstuk-
ken van de Heilige Schrift. De gelijke 
waardigheid van beiden heeft haar oor-
spong in de schepping door God: “En 
God schiep de mens als zijn beeld, als 
het beeld van God schiep Hij hem; Man 
en vrouw schiep Hij hen.” (Gen. 1, 27) 
Geen twijfel dat man en vrouw in gelij-
ke mate beeld zijn van God. En daaruit 
komt voort de onvervreemdbare waar-
digheid van de man en van de vrouw. 
Daarin ligt dan eveneens het fundament 
voor elke oprechte relatie. De vrouw kan 
beroep doen op het scheppingsverhaal 
dat borg staat voor haar gelijke rechten 
en haar gelijke waardigheid.

Jezus zelf doet daar beroep op. In de 
loop der tijd waren in de joodse samen-
leving gebruiken ontstaan die aangepast 
waren aan de wensen en de eisen van 
de mannen. Ten tijde van Jezus was het 
dus gewoon dat mannen nevenvrouwen 
mochten hebben. Ze mochten boven-
dien onder bepaalde voorwaarden van 
hun vrouwen scheiden. Jezus gaat tegen 
deze, voor de man gemakkelijke – voor 
de vrouw echter in maatschappelijk en 
psychologisch opzicht noodlottige – 
ontwikkelingen in. Juist de versmade en 
misbruikte vrouwen mogen rekenen op 
zijn verlossende liefde waarmee hij een 
eind maakt aan de actuele misstanden. 
Wanneer zijn vijanden beroep doen op 
de autoriteit van Mozes die hun toe-
stond om aan hun vrouwen een schei-
dingsbrief te geven en ze weg te sturen, 
gaat Hij verder terug en steunt op de ho-
gere autoriteit, op die van het begin, op 
de wil van de Schepper, op God zelf: 
“Om de hardheid van uw gemoed heeft 
Mozes u toegestaan, uw vrouw te versto-
ten; in het begin echter was het niet zo. 
Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot 
en een andere huwt, begaat overspel.” 
(Matth. 19, 8)

Niet voor gemakzuchtigen
Gemakkelijker wordt het leven door 

dit gebod niet. Dat merkten de aposte-
len onmiddellijk op: “Als zo de verhou-
ding is van de man tot de vrouw, dan 
is het niet raadzaam te huwen!” Neen, 
het is niet gemakkelijk om te trouwen. 
Het huwelijk is niet voor gemakzuch-
tigen! Het ‘ja’ dat bruid en bruidegom 
voor het trouwaltaar spreken moeten 
dagelijks nieuwe ‘ja’s’ volgen. Liefde is 
dienst. Te beminnen vraagt om klaar te 
staan, de ander aan te nemen zoals die 
is, hem verder te helpen! Enkel die re-
latie die de andere aanvaardt, zoekt en 
bemint in zijn gelijke waardigheid, vol-
doet aan de wil van de Schepper. Er is 
geen groter compliment, geen mooier 
getuigenis van liefde, geen duidelijker 
bewijs van respect voor de waardigheid 
van de ander, dan wanneer een man aan 
zijn vrouw en omgekeerd de vrouw aan 
haar man kan zeggen: “Jij, en jij voor al-
tijd!”

Het is daarentegen een overduide-
lijk teken van minachting en een beledi-
ging, ja gewoonweg  een verstoot tegen 
de mensenrechten wanneer ik tegen de 
ander zeg: “Jij bent voor mij een goede 
oplossing, tenminste voor het moment, 
voor een gedeelte van mijn leven…” Be-
tekent niet “ik wil het proberen” dat 
men denkt een ander te kunnen uit te 
proberen als een gebruiksvoorwerp om 
hem voor afloop van de garantie weer 
weg te sturen?

Liefdeshuwelijk
Vanuit christelijk oogpunt is het hu-

welijk een heilige verbintenis, waaraan 
iets goddelijks eigen is. Duidelijk blijkt 
dit uit de woorden van Sint Paulus die 
in zijn brief aan de Efesiërs de liefde 
tussen man een vrouw vergelijkt met de 
liefde die Christus heeft voor zijn Kerk. 
Al in het Oude Verbond, vooral in de 
oproepen van de profeten, vinden wij 
talrijke voorbeelden waarin de tedere 
liefde die God toedraagt aan zijn volk 
vergeleken wordt met de liefde tussen 
man en vrouw. Uit deze talrijke Bijbelse 
voorbeelden mogen wij twee belangrij-
ke conclusies trekken.

 
De Kerk stelt, waar ze spreekt over 

de relatie tussen man en vrouw, de lief-
de op de eerste plaats. Niets is voor de 
Kerk belangrijker dan de echtgenoten 
aan te moedigen tot een respect- en lief-

devolle beleving van de wederzijdse lief-
de, niet enkel door de wederzijdse hulp 
die ze elkaar bieden maar juist ook in 
de lichamelijke uiting daarvan. Daaren-
tegen maken ons de media sinds tien-
tallen jaren wijs dat de Kerk de liefde wil 
verstikken om enkel en alleen een recht 
toe te kennen aan het verstandshuwe-
lijk, waarin de echtgenoten bij elkaar 
mogen komen om kinderen te verwek-
ken maar waar alle andere uiting van 
liefde uit den boze zou zijn. 

Overheersing
Verder zien wij in de Bijbelse berich-

ten het wezen van de christelijke liefde: 
de liefde is aan elke soort van overheer-
sing tegenovergesteld. Christus beminde 
zijn Kerk en Hij heeft uit liefde tot haar 
zijn leven voor zijn Kerk gegeven. De 
Kerk wederom bemint Christus en het is 
haar enige zorg Hem in alles te dienen. 
Sint Paulus schrijft over het huwelijk: 
“Weest elkander onderdanig in de vreze 
van Christus,” (Ef. 5, 21) en “Wie zijn 
vrouw bemint heeft zichzelf lief. Welnu, 
niemand heeft ooit zijn eigen vlees ge-
haat maar hij voedt en verzorgt het, zo-
als ook Christus het doet met de Kerk.” 
(Ef. 5, 29) Kennelijk heeft de apostel er-
kend wat de ware grondslag is voor een 
menswaardige relatie: schenkende lief-
de en wederzijds respect. Een dergelijke 
relatie laat geen overheersing toe, maar 
zoekt de dienst die ze voor de beminde 
kan verrichten. Christelijke echtgeno-
ten willen dienen, zichzelf. Liefde is dus 
de oorsprong voor de respect. En res-
pect betekent voor de man de vrouwe-
lijkheid in haar aard en in haar wezen 
te aanvaarden. Het waardevolle hoog te 
houden, de verschillen te aanvaarden. 
Waar een man van zijn vrouw houdt, 
waardeert hij in het bijzonder die ei-
genschappen die hijzelf niet heeft, en is 
het zijn grootste zorg haar van dienst te 
mogen zijn. Waar een maatschappij de 
vrouw als vrouw accepteert zal ze niets 
doen om haar vrouw-zijn af te keuren 
en nog minder haar te veranderen om 
van haar een ‘manwijf’ te maken. Be-
roep doende op het scheppingsverhaal 
mogen vrouwen eisen, geen mannen-
carrières te moeten maken en zich niet 
als man te moeten gedragen om gewaar-
deerd te worden. Vrouwen moeten in 
hun vrouwelijkheid geaccepteerd en als 
gelijkwaardig behandeld worden zowel 
in het huwelijk als in de maatschappij. 

Onontbindbaarheid... Gelijkgerechtigdheid
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Door pater Alain Toulza

“De moderne wereld geraakt aan lager wal. 

Hij verlaagt de staat, hij verlaagt de mens. 
Hij verlaagt de liefde; hij verlaagt de vrouw. 
Hij verlaagt het ras; Hij verlaagt het kind. 

Hij verlaagt het gezin… “ 

(Charles Péguy, Gloire temporelle, 6 oktober 1907)

Het gezin in het 
centrum van de 
politieke strijd

Het gezin in het 
centrum van de 
politieke strijd
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Het gezin in het centrum van de politieke strijd

Steeds meer wordt, in talrijke filoso-
fische kringen, in de programma’s van 
bijna alle politieke partijen en tot in de 
hoogste kringen van de macht, open-
lijk een redenatie getoond die het tra-
ditionele begrip van het gezin, zoals 
dat geërfd is van de christelijke cultuur, 
ondermijnt en het vervangt door een 
pluralistische definitie van het gezin. 
Deze nieuwe visie is aangepast aan de 
evolutie van de zeden en gewoonten en 
die geen enkel vernieuwend plan op dit 
gebied meer uitsluit.

Deze heimelijke overeenstemming 
loopt een grote kans in het politieke 
debat de kwesties die verband houden 
met de positie en de rechten van het ge-
zin te verhullen. Waar deze rechten wor-
den aangesneden zal dat waarschijnlijk 
slechts op een indirecte manier zijn, en 
wel in verband met het onderzoek van 
homoseksuele problematiek, en in het 
perspectief van een erkenning van de 
gelijkheid van het homoseksuele paar 
met het gezin dat gebaseerd  is op de 
natuurlijke basis van de seksuele dua-
liteit. Bepaalde politieke vraagstukken, 
die beschouwd worden als de voorrang 
hebbend (Europa, de immigratie, de 
veiligheid, de stakingen) zijn duidelijk 
van dien aard dat ze de aandacht van de 
kiezers op zo’n manier weten te boeien 
dat zij het belangrijkste vraagstuk nl. het 
gezin, moreel en maatschappelijk voet-
stuk van de mensheid, erdoor zouden 
kunnen vergeten of onderschatten. In 
de politiek kan, net als bij de spoorwe-
gen, de ene trein de andere aan het oog 
onttrekken.

Als we willen dat de fundamente-
le kwestie van het gezin niet vermeden 
wordt, moet dus op de eerste plaats de 
politieke strijd, onze politieke strijd, aan 
de politici uit alle invloedssferen opleg-
gen dat zij het gezin plaatsen als eerste 
van de onderwerpen die in het open-
baar besproken moeten worden.

Als we met evenveel kracht willen 
dat dit debat niet uitdraait op de over-
winning van de vijanden van de natuur-
lijke orde, die is  voortgekomen uit de 
goddelijke wil, hetgeen helaas mogelijk 
is, dan moeten we ons er van nu af aan 
op voorbereiden, een denken op te bou-
wen dat zich volledig bewust is van het 
enorme belang van dit vraagstuk en dat 

stevig geargumenteerd is, en een samen-
hangende en hoog presterende strategie 
uit te werken.

Een revolutionaire doelstelling:  
         de seksuele bevrijding

Met de H. Johannes hebben we ont-
dekt dat de essentie van God in zijn tri-
nitarische relatie de liefde is. De schep-
ping is zijn meesterwerk, het menselijk 
geslacht, een verhaal van liefde: “God 
schiep de mens naar zijn beeld, naar het 
beeld van God schiep Hij hem, man en 
vrouw schiep Hij hem”.

Vernietig de menselijke liefde die in 
zijn principe voortkomt uit de godde-
lijke liefde en u zult zijn hoogste teken 
van uiting terugbrengen tot een dierlijke 
paring, die voor het egoïstisch genoegen 
van de mens het gebruiken van de ander 
als een “wegwerpartikel” rechtvaardigt, 
als een gewoon consumptiegoed, waar-
van men zich kan ontdoen als men er 
geen zin meer in heeft, en u zult uitein-
delijk de driften en de perversies van de 
menselijke seksualiteit veroorzaken: so-
domie, incest, homoseksualiteit, bestia-
liteit, om de ergste consequenties maar 
op te noemen.

De eis van een “recht” op de geheel 
vrije uitleving van de seksuele driften en 
van hun “oriëntaties”, zoals zij optreedt 
op het politieke vlak, is niet minder be-
langrijk in de strategie van de liberale 
ideologen. Een groot deel van de wetge-
vende en reglementaire maatregelen, in 
het grootste deel van de gevallen geno-
men door de gematigde rechtervleugel 
en waarvan het eerste gevolg geweest is, 
direct of indirect schade aan te brengen 
aan het traditionele gezin, komt trou-
wens voort uit de welbekende slogan 
van de revolutie van mei 1968 (veertig 
jaar geleden!): “Geniet zonder remmin-
gen”.

De homoseksualiteit in stormpas
De tamelijk recente emancipatie van 

de homoseksualiteit vormt de bekro-
ning van die onderneming van uiteen-
vallen van alle grenzen van de seksua-
liteit en dus van het gezin als instituut. 
Verre van het karakter te hebben van 
een conjunctureel verschijnsel dat kan 
verdwijnen of verminderen, past daar-
om het homoseksuele offensief in een 
revolutionair proces dat, zowel in zijn 
doel als in zijn methodes, enkele over-

eenkomsten vertoont met de traditione-
le revoluties, maar ook zulke verschillen 
dat het zijn gelijke niet heeft in heel de 
geschiedenis van de mensheid.

De marxistische revolutie had zeker 
God uit het individuele en collectieve 
geheugen willen wissen en zo de mens 
in staat willen stellen zijn wereld door 
zijn eigen kracht te beheersen. In haar 
ideologische basis stelde zij evenwel de 
natuurwetten van de schepping niet ter 
discussie, maar alleen een economische, 
sociale en politieke orde, voortkomend 
uit een zuiver menselijke wil. Het ho-
moseksuele programma van de omver-
werping van de gemeenschap beperkt 
zich niet, zoals het atheïstische materia-
lisme, tot de poging de zonen van Adam 

op te zetten tegen hun God. Het gaat 
veel verder! Het streeft ernaar de orde 
van de schepping veel dieper te veran-
deren, de menselijke natuur te vernieti-
gen in zijn oorspronkeleijke dualiteit en 
een menselijk schepsel te reconstrueren 
dat seksueel ongedifferentieerd is (de 
“gender”) waarvan het soort zal kunnen 
voortbestaan dankzij de vooruitgang 
van de biotechnologie, te beginnen met 
de kunstmatige bevruchting.

Biotechnologie en    
 onbezonnen seksualiteit

Het is al een dertigtal jaren geleden 
dat één van de naaste adviseurs van Si-
mone Veil (toen minister van gezond-
heid in Frankrijk), dokter Pierre Simon, 
die twee keer grootmeester van de Na-
tionale Grootloge van Frankrijk was, in 
een werk getiteld : “De la Vie avant tou-
te Chose”, schreef: “Met de pil beschikt 

Vernietig de mense-
lijke liefde die voort-

komt uit de godde-
lijke liefde en u zult 
zijn hoogste teken 

van uiting terugbren-
gen tot een dierlijke  

paring die het ge-
bruiken van de ander 

als wegwerpartikel 
rechtvaardigt.

IB233.indd   13 11-3-2008   18:18:38



14   Informatieblad   Nr. 233  april 2008

Het gezin in het centrum van de politieke strijd

men over een normaal seksueel leven 
zonder voortplanting; met de kunstma-
tige inseminatie zal de voortplanting 
verlopen zonder seksuele daad… Ener-
zijds het affectieve en seksuele paar, an-
derzijds de maatschappij bemiddeld 
door de arts, die de kinderwens verge-
lijkt met een beschikbaar zijn van ano-
niem zaad, gecontroleerd en geleid 
door de ‘spermabank’… De seksualiteit 
zal gescheiden worden van de voort-
planting en de voortplanting van het 
vaderschap. Het is een heel concept van 
het gezin dat bezig is te kantelen…”

Hier staan we duidelijk aan de aan-
vang van een poging tot ongekend in-
grijpende verandering van de funda-
menten van het menselijk geslacht door 
de uiteindelijke instelling van een gene-

tisch gewijzigde maatschappij. En als 
we geneigd zouden zijn eraan te twijfe-
len, luisteren we dan naar een van de 
beroemdste ideologen van de homo-
seksuele beweging en één naar wie het 
meest wordt geluisterd door de publie-
ke autoriteiten: Didier Eribon. Wat zegt 
hij ons daarover – in een lachwekkend 
jargon – : “Wat zijn de kinderen die 
niet geboren zullen worden onder de 
wet van Oedipus?... Wat gebeurt er op 
het ogenblik in de desheteroseksualisa-
tie (sic) van de regels van de verwant-
schapswisseling? Ik heb er geen ant-
woord op, ik ben geen profeet. Ik weet 
eenvoudig dat men voor deze nieuwig-
heid moet openstaan en dat zij vol radi-
cale verandering van de individuele en 
collectieve subjectiviteit is”. 

Het gegijzelde kind
Het kind dat geboren gaat worden is 

niet meer de vrucht – verwacht of on-
voorzien – van de verwekkende liefde 
maar een voorwerp waarvoor het uit-
eindelijke bestaan afhangt van de goede 
wil van hen die het hebben uitgedacht: 
“een kind als ik wil, wanneer ik wil. Ik 
ben niet verplicht het ‘t leven te schen-
ken wanneer het zich in zijn hoofd haalt 
in mijn leven op te duiken zonder daar-
toe uitgenodigd te zijn, maar ik heb het 
recht zwanger te worden, zelfs wanneer 
het weigert het topje van zijn neus uit te 
steken als ik het ertoe uitnodig. Dat is 
het precies: het kind is een recht, mijn 
recht, individueel en ondeelbaar. En te-
genwoordig stellen de ‘ontwikkelingen’ 
van de biotechnologie mij, verstokte 
vrijgezel, sombere homo of vrolijke les-
bienne, gelukkig in staat te genieten van 
dit recht, net als de dinosaurussen van 
het instituut gezin”.

Aan dit totalitaire recht van exclu-
sief bezit beantwoordt onvermijdelijk 
een niet minder totale vrijheid van keu-
ze van het milieu waarin men  het kind 
dat ter wereld mag komen wenst op te 
nemen. Dat zal, volgens de smaak van 
zijn verwekker of van zijn verwekster, 
een levenskader zijn met  één ouder, een 
homo-ouder, een hersteld gezin of – on-
getwijfeld spoedig – een gemeenschap-
pelijk aandeel in het ouderschap zowel 
als de seksualiteit. Het ouderschap is het 
resultaat van de door de goede dokter 
Pierre Simon aangekondigde scheiding 
van voortplanting en vaderschap, het 
is een verantwoordelijkheid tot opvoe-
ding uitgevoerd – alleen of in samen-
werking – niet meer noodzakelijkerwijs 
als natuurlijke verwekker maar ten bate 
van de seksuele levenskeuze van hem – 
of haar, of hen – voor wie het “recht” 
om het kind te “bezitten” erkend is.

 De Europese wetgeving in bijna alle 
landen beteugelt op geen enkele manier 
deze affectieve, psychische en morele 
moordpartij op de kinderen die worden 
geofferd aan het egoïsme van de vol-
wassenen. Integendeel: zij begunstigt de 
ontwikkeling ervan door een geheel van 
bepalingen, met name financiële en fis-
cale, die zij rechtvaardigt door de toe-
passing van twee van de drie verdorven 
deviezen van de republikeinse instel-
ling: de vrijheid (van levenskeuze) en 
de gelijkheid (van de middelen om die 
keuze uit te oefenen).

- Het zou helaas geen zin hebben, 
enige hulp te verwachten van het rech-
terlijk apparaat: door een arrest van 24 
februari 2006 heeft het hof van cassatie, 
zeer begaan met het heersende “huma-
nisme” inzake recht op het leven, niet 
geaarzeld “de hogere belangen van het 
kind” op het spel te zetten, uit de naam 
waarvan zij twee meisjes die door kunst-
matige inseminatie waren ontvangen 
veroordeeld heeft, tot hun meerderjarig-
heid onder het gezag te staan van de les-
bische vriendin van hun “biologische” 
moeder. Het hof heeft zo de uitspraak 
bevestigd die twee jaar daarvoor gedaan 
was door het gerechtshof van Angers 
dat de twee kleintjes had omschreven 
als “vrolijke, evenwichtige en gelukkige 
kinderen, die profiteren van de liefde, 
het respect, het gezag en de rust die no-
dig zijn voor hun ontwikkeling”.

Wel, ten tijde van deze beroepspro-
cedure waren de meisjes respectievelijk 
amper vier en één jaar oud, stadium 
van de kinderjaren waarin zij natuur-
lijk geen kennis konden hebben van 
de normale kenmerken van seksuele 
identificatie tussen de ouders. Ze kon-
den en het tegennatuurlijke en margi-
nale karakter van hun situatie niet on-
derscheiden, noch de maatschappelijke 
blessures konden vrezen waaronder zij 
later te lijden zouden hebben door dit 
feit, vooral op de middelbare school. Er 
was dus niets verwonderlijks aan, dat 
zij toen “goed ontwikkeld, evenwichtig 
en gelukkig” konden lijken. De affectie-
ve en psychische onevenwichtigheden 
die ondergaan zijn in de vroegste jeugd 
openbaren zich op een latere leeftijd, 
de adolescentie, leeftijd waarop de be-
hoefte van iedere normaal aangelegde 
persoon om een openlijk toonbare ver-
wantschap te hebben, tot uiting komt.

- Met eenzelfde geringschattende 
ontkenning van het verstorende effect 
van de homoseksuele boodschap op 
de zielen van kleine kinderen en ado-
lescenten hebben drie rectoren van een 
academie, met de absolute steun van 
twee opeenvolgende ministers van op-
voeding vanuit gematigd rechts de deu-
ren van de colleges en lycea (openbare 
en privé onder contract) wijdgeopend 
voor de propagandisten van de vereni-
ging SOS Homophobie, onder het voor-
wendsel van strijd tegen het homofobe 
geweld in de onderwijsinstellingen.

Het homoseksuele 
programma streeft 
ernaar de orde van 
de schepping 
diepgaand te 
veranderen. Het wil 
de menselijke natuur 
vernietigen in zijn 
oorsponkelijke 
dualiteit en een 
mens reconstrueren, 
die seksueel 
ongedifferentieerd is.
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Het gezin in het centrum van de politieke strijd

In een uitvoerig schrijven aan de 
gouvernementele autoriteiten, de par-
lementariërs en de rector van het on-
derwijsdistrict Versailles hebben wij de 
nadruk erop gelegd hoe misleidend, en 
zelfs geslepen, het argument is dat naar 
voren gebracht wordt ter rechtvaardi-
ging van deze campagnes van homo-
seksueel proselitisme op de scholen. We 
hebben aan het licht gebracht dat de na-
tionale opvoeding zo een onderneming 
van mentale manipulatie en van mo-
rele ontsporing van minderjarigen een 
handje helpt.

Tegelijkertijd heeft de staat zijn po-
litiek van inbreuk maken op het ouder-
lijk gezag, zowel in het educatieve ka-
der door het rondschrijven nr. 98-234 
van 19 november 1998 met betrek-
king tot de opvoeding tot de seksuali-
teit en aidspreventie op de middelbare 
scholen, en het nationale Protocol over 
de organisatie van de zorg en de eer-
ste hulp (VOEN van 6 januari 200), als 
door middel van verschillende officiële 
teksten die aan minderjarigen toestaan 
het ouderlijk gezag te overtreden op 
het gebied van anticonceptie en abor-
tus, versterkt. Dat alles met voorbijgaan 
aan zijn internationale overeenkomsten 
en van zijn eigen rechtsgeldige teksten, 

met name het burgerlijk wetboek dat, in 
zijn artikel 371-2, beschikt dat “Het ge-
zag behoort aan de vader en de moeder 
om het kind te beschermen in zijn vei-
ligheid, zijn gezondheid en zijn mora-
liteit. Zij hebben ten opzichte van het 
kind recht en plicht van oppas, toezicht 
en opvoeding”.

Het gezin, het zwarte schaap   
          van de politiek

Of men wil of niet, als er strikt ge-
nomen geen “samenzwering” tegen het 
gezin op touw gezet en georganiseerd is 
door het een of ander geheim genoot-
schap, dan kan men er tenminste niet 
aan twijfelen dat er zich achter de reeks 
maatregelen die in de laatste drie decen-
nia en nog onlangs genomen zijn om 
de christelijke maatschappelijke orde te 
verwoesten, een occulte kracht verbergt 
die de nodige gelijkgerichtheid teweeg-
brengt voor de invoering van een nieu-
we wereldorde van de seksualiteit. Het 
is wel bekend, en het is een geloofswaar-
heid dat de engel “lichtdrager” – Lucifer 
– zijns gelijke niet heeft in het handelen 
in het donker en het camoufleren van 
de instrumenten van zijn ondergrond-
se heerschappij. Wat zijn plaats of zijn 
missie ook zij in de institutionele Kerk, 

iedere katholiek die deze evidentie be-
lachelijk zou maken, zou zich tegen wil 
en dank de medeplichtige maken van 
zijn lage werken.

De dictatuur van de unieke   
    liberale gedachte

Het liberalisme, filosofische basis 
van de Franse Revolutie, heeft als doel 
de mens te bevrijden van iedere gods-
dienstige afhankelijkheid. “Ruïne van 
het gezag en heerschappij van het ge-
weld” zegt ons de encycliek Libertas 
Praestantissimum van Leo XIII (20 juni 
1888). Het liberalisme levert de princi-
pes die uitlopen op de bevrijding van de 
familiale belemmering die beschouwd 
wordt als het verlengstuk van een bin-
dende goddelijke orde. 

De liberale gedachte en de plannen 
die zij doet ontstaan voor het lanceren 
van een “nieuwe mensheid” worden 
grotendeels beraamd in de vrijmetse-
laarsloges, ook al worden de meest bui-
tensporige en scherpste eisen tot uit-
drukking gebracht door de mond van 
de leiders van links-liberale groepjes. De 
vrijmetselarij beschikt ook over van de 
loges onafhankelijke structuren ( Libre 
Pensée, Réseau Voltaire, Ligue des Droits 
de l‘Homme) die er het duidelijke ver-
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lengstuk van zijn en haar in staat stel-
len bruggen te slaan naar een structuur 
van verenigingen die meer gericht zijn 
op een veldwerk.

Deze worden voornamelijk verdeeld 
tussen:

• het melkwegstelsel van de femi-
nistische bewegingen, met op de eer-
ste plaats de Family planning, de Bevrij-
dingsbeweging van de Vrouw (MLF).

• de lobby’s van de homoseksuele 
beweging (Act-Up, Aides, SOS Homop-
hobie, Association des parents Gays et 
Lesbiennes, om slechts die te noemen, 
die het meest van zich doen spreken). 

Dit geheel van pressiegroepen heeft 
op de politieke stromingen altijd een 
ware dictatuur uitgeoefend van de ge-
dachte die vandaag de maatschappelij-

ke en juridische geldigverklaring van de 
seksuele oriëntaties en van de levenskeu-
zen die zij inhouden als parool heeft. Er 
is een Internationale voor homo’s en 
lesbiennes geïnstalleerd tegen de ach-
tergrond van een universele erkenning 
van de rechten van de seksuele minder-
heden in afwachting van de geleidelij-
ke invoering van de nieuwe wereldorde 
van de seksualiteit. Deze is vooral actief 
bij de politieke autoriteiten, in Brussel 
en in de hoogste kringen van de Europe-
se regeringen (België, Nederland, Span-
je, Frankrijk, om slechts de meest toe-
gevende te noemen). Zijn laatste succes 
van formaat is de inschrijving geweest, 
in het gelukkig doodgeboren ontwerp 
van de Europese grondwet, van vijf ar-
tikelen gewijd aan het niet discrimine-

ren ten opzichte van vooral “de seksuele 
oriëntatie” van de Europese burgers.

De partijen van links als steun 
van het anarchistisch 
seksuele totalitarisme

De leiders van de groepering van de 
linkse partijen, voor het merendeel ge-
scheiden, hertrouwde, in concubinaat 
levende mensen, wispelturige vrijgezel-
len, al dan niet verklaarde homoseksu-
elen, zouden enige moeite hebben om 
een boodschap van trouw en van be-
scherming van het gezin te geven. Be-
houdens uitzondering, wagen zij zich er 
niet aan en hebben, daarentegen, geen 
enkele moeite om het idee van een uit-
eenvallen van het traditionele gezinspa-
troon en van een nieuwe maatschappe-
lijke organisatie van het seksuele leven 
te aanvaarden en te ondersteunen, of zij 
nu heteroseksueel of homoseksueel is.

Eén van de twee meest spectaculaire 
gevallen van aaneensluiting in de zaak 
van de seksuele minderheden is dat van 
de communistische partijen van West-
Europa. Zodra het zich bewust was van 
de revolutionaire uitwerking van het li-
berale denken, heeft het westerse com-
munisme enkele jaren geleden de keus 
gemaakt zijn steun te geven aan de libe-
rale stroming om door de dictatuur van 
de wetten een nieuw seksueel kader van 
de maatschappij op te dringen, tegenge-
steld aan de natuurwet en aan het “bur-
gerlijk” model van het gezin.

Verdediging van het gezin   
  en politieke strijd

We zijn tegenwoordig onderworpen 
aan een gesystematiseerde van vernieti-
ging van de morele en maatschappelijke 
structuur van een wereld die gebouwd 
is op de waarden van liefde. De wereld 
die ons wordt beloofd, en geniepig op-
gedrongen, is er een waarin de homo 
sapiens, ontdaan van zijn geestelijke 
bakens, afgesneden van zijn natuurlij-
ke biologische wortels, losgemaakt van 
zijn traditionele familiebanden, in staat 
is de droom van een aards geluk zonder 
grenzen en zonder verplichtingen te re-
aliseren, gegarandeerd door een onbe-
grensde wetenschappelijke macht. Kort-
om, een samenleving naar het beeld van 
wat Aldous Huxley al in 1936 voorspel-
de in “Heerlijke Nieuwe Wereld”.

Het tafereel dat zojuist is geschil-
derd tijdens dit requisitoir is verplette-

rend. Voor vele mensen zal het zelfs van 
een ontmoedigend pessimisme lijken 
te zijn en we kunnen in alle waarheid 
bang zijn voor een tijd van verschrik-
kingen en achtervolgingen. Wat is deze 
aansporing van Charles Peguy honderd 
jaar later nog actueel: “We zijn over-
wonnenen. De wereld is tegen ons… 
Alles wat we hebben verdedigd verliest 
dagelijks meer terrein tegenover een on-
beschaafdheid, tegenover een groeiend 
onontwikkeld zijn, tegenover het hand 
over hand toenemen van de politieke en 
sociale corruptie. Niemand ontkent nog 
deze wanorde, deze verwarring van de 
geesten en de harten, de wanhoop die 
komt, het dreigende onheil. Een ineen-
storting? Het is misschien deze toestand 
van verwarring en wanhoop die ons, 
dwingender dan ooit, de plicht oplegt, 
niet te capituleren” (Aan onze vrienden, 
aan onze abonnees, 20.6.1909).

“Wie niet met Mij is,    
        is tegen Mij”

Tegenover een gevaar van ongeken-
de ernst – geen enkele filosofie of vroe-
gere revolutie hadden de natuurlijke 
orde van de schepping ter discussie dur-
ven stellen – zijn er slechts twee hou-
dingen mogelijk voor hen die de ge-
dachte tegenstaat, ondergedompeld te 
worden in een wereld die haaks staat op 
de Stad Gods:

• de passieve weerstand: ik bescherm 
mezelf, ik bescherm mijn gezin, mijn 
kinderen. Ik richt allerlei barrières op: 
godsdienstige, culturele, opvoedkundi-
ge, zoveel als ik kan, in mijn levenskeu-
zes (wonen, beroep, scholen, vakanties, 
vrijetijdsbesteding, vriendschappen). Ik 
vermijd zoveel mogelijk ieder contact 
met een buitenwereld die mijn morele 
en geestelijke gezondheid, en die van 
mijn familie, alleen maar verraderlijk 
kan ondermijnen. Als het ware de ark 
van Noë.

Er zit iets goeds in deze defensieve 
strategie: zijn kind veilig te stellen tegen 
de vergiftiging van de omgeving is een 
absolute plicht die de christelijke ouders 
op straffe van zware zonde moeten ver-
vullen. De adolescentie is een fase van 
grote kwetsbaarheid. Men moet deze 
jeugd dus moreel, geestelijk, verstande-
lijk en cultureel wapenen, alvorens haar 
in aanraking te brengen, of haar onder 
druk van de omstandigheden in aanra-

Het debat over het 
gezin, zijn definitie, 
zijn rechten en zijn 
prioriteiten, moet in 
het centrum van het 
politieke leven ge-
plaatst worden want 
het raakt aan het es-
sentiële van het le-
ven van de natie, aan 
het menselijke leven 
en de menselijke 
waardigheid.

Het gezin in het centrum van de politieke strijd
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king te laten komen, met een vijandige 
en vernielende wereld (het zijn niet de 
kinderen die de Heer “temidden van de 
wolven” wil zenden, maar de volwas-
senen). Gelukkig en gezegend zijn de 
ouders die, dikwijls ten koste van ma-
teriële genoegens of zelfs van eerste le-
vensbehoeften, hun kinderen de kans 
bieden in gedegen katholieke instituten 
een vorming te krijgen die hen in staat 
stelt trouw te blijven aan het ideaal van 
hun geloof, en er misschien prachtige 
getuigen van te zijn in hun profane om-
geving.

Maar we moeten oppassen ons niet 
in onze ivoren toren op te sluiten en niet 
een wereld te ontvluchten die wij vroeg 
of laat moeten evangeliseren, hoe hard, 
hoe zwaar, hoe gevaarlijk en, in heel wat 
gevallen, hoe teleurstellend de taak die 
ons ten deel valt ook is.

Wij zijn het zout der aarde en wij 
zijn gewaarschuwd dat “Als het zout 
smakeloos wordt… het alleen nog goed 
is om weggegooid te worden en door de 
mensen vertrapt te worden” (Matth. 5, 
13). Noë heeft de ark slechts gebouwd 
op uitdrukkelijk bevel van Jahweh die 
hem had geïnformeerd over zijn beslis-
sing om de aarde en al haar bewoners 
te vernietigen. Maar vandaag heeft God 
ons niet ingelicht over een nieuwe be-
slissing van dien aard, waarschijnlijk 
omdat de verlossende kracht van het of-
fer van Christus intussen aan iedereen 
ter beschikking staat en geen enkele be-
perking heeft. En als het ons overkomt, 
te twijfelen aan de mogelijkheid om 
onze menselijke samenleving ondanks 
zichzelf te redden, laten we ons dan her-
inneren hoe het bewonderenswaardig 
aandringende gebed van Abraham voor 
de rechtvaardigen die er onder de inwo-
ners van Sodoma geteld zouden kun-
nen worden, afloopt: “Abraham zei: laat 
mijn Heer niet toornig worden als ik nu 
nog één keer spreek: misschien worden 
er maar tien gevonden. En Jahweh sprak: 
Ik zal ze niet verdelgen om die tien”.

We moeten ons niet laten beetne-
men door de mythe van  “John Savage” 
die Aldous Huxley heeft beschreven in 
“Heerlijke Nieuwe Wereld”. Het is heus 
niet wenselijk noch mogelijk ons blij-
vend los te snijden van de banden die 
de menselijke samenleving smeedt. Is 

het nog nodig, aan te tonen waarom het 
niet mogelijk is? Niet wenselijk, zelfs 
moreel: onze kinderen zijn misschien 
veilig (in ieder geval voor een beperkte 
tijd), maar we zijn ook verantwoordelijk 
tegenover God voor de kinderen van de 
anderen, voor hen wier ouders de moed 
hebben laten zakken, voor hen bij wie 
hun milieu de ziel bederft (en als men 
weet wat de prijs van een ziel is!) en het 
hart aantast. Als we dit voorschrift van 
de naastenliefde zo niet naleefden dan 
moeten we bang zijn, op een dag deze 
schrikwekkende vraag van God in onze 
oren te horen klinken: “Kaïn, wat heb 
je met je broer gedaan?” Werkelijk, men 
redt zich niet alleen, men redt zich met 
de anderen en door de anderen.

• de actieve weerstand. Er is geen 
strijd die zeker verloren is dan de strijd 
die men niet is aangegaan. Iedere onder-
breking, zelfs al is zij tijdelijk, en zelfs 
iedere vertraging van een onderneming 
van onze tegenstanders is de moeite van 
het vechten waard. En als we, aan het 
eind van al onze verzetsdaden, als enig 
resultaat hadden dat we een kind of een 
gezin hadden gered, een lauw mens 
overtuigd of een bewerker van de ver-
nietiging van het morele algemeen wel-
zijn tot de rede teruggebracht hadden, 
dan zouden we onze tijd in de ogen van 
God niet verloren hebben. Ziedaar wat 
ons er toe moet brengen, ons niet ang-
stig af te zonderen in afwachting van 
betere dagen, maar onze lafheid af te 
schudden, ons wantrouwen tot zwijgen 
te brengen, onze bekrompen rivalitei-
ten, onze wrok; onze geestdrift te ver-
dubbelen; het hoofd te bieden aan de 
situatie.

De wapens van    
  de politieke strijd

Een eerste vraag die opduikt is die 
van te weten of de strijd wel op politiek 
terrein gevoerd moet worden. Het is ge-
makkelijk om erop te antwoorden: het 
zijn de wetten die, door de sluisdeuren 
van seksuele bevrijding te openen, het 
proces mogelijk maken, begunstigen en 
versnellen. Erger nog, deze wetten ma-
ken in de ogen van het grote publiek de 
immorele praktijken waaraan zij rech-
ten verlenen eerbaar, volgens het valse 
maar wijd verbreide idee dat wat wettig 
is ook goed is. Wel, de wetten zijn aan-
genomen door de afgevaardigden van 
de bevolking, die van haar hun herkie-

zing verlangen. Wat is er normaler dan 
van hen te eisen dat zij de keus van hun 
persoon rechtvaardigen en rekenschap 
geven van het gebruik dat zij van hun 
mandaat maken? In de periode voor de 
verkiezingen komt deze eis zelfs op de 
eerste plaats te staan.

Het vermelde principe van “politiek 
in de eerste plaats” moet waargenomen 
worden in het licht van twee overwegin-
gen die het matigen zonder het te be-
twisten:

• op de eerste plaats zou de politieke 
actie niet de overhand moeten hebben 
over de wapens die het geloofsleven ons 
geeft: gebed, vasten, sacramenten. Dit is 
hier de noodzakelijke herinnering aan 
een vitale waarheid die men in onze 
kringen altijd met aandrang verkondigt, 
maar die men feitelijk vaker vergeet dan 

het schijnt. Omgekeerd moet de hulp 
van het gebed ons er niet van ontslaan 
te strijden met de menselijke wapens: 
“Handelt, en God zal handelen” zei 
Jeanne d’Arc tegen de hertog van Alen-
çon voor de inname van Jargeau. God 
zou niet werkelijk te hulp kunnen snel-
len voor hen die de standaard van het 
gebed en de sacramenten zo hoog mo-
gelijk zwaaien alleen om hun gebrek 
aan ijver voor de zaak die zij willen 
steunen, te camoufleren. Wie een slag 
wil winnen moet strijd leveren.

• op de tweede plaats moeten we er-
voor oppassen, de oorlog die gevoerd 
moet worden terug te brengen tot een 
oneindige opeenvolging van politieke 
debatten. Het morele niveau van de re-
gering van een land is altijd slechts de 
afspiegeling van het geestelijk, moreel 

Het gezin in het centrum van de politieke strijd

Het liberalisme 
levert de principes 

die uitlopen op 
de bevrijding van 

de familiale 
belemmering 

die beschouwd 
wordt als het 

verlengstuk van
 een bindende 

goddelijke orde
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Een ruime kamermeerderheid heeft zich uitgesproken tegen weigeramb-
tenaren. Tijdens een manifestatie bij het homomonument in Amsterdam 
hebben vijf partijen waaronder regeringspartij PvdA een convenant gete-
kend met COC Nederland.  
Hierin is vastgelegd dat er geen wettelijke erkenning van gewetensbezwa-
rende ambtenaren komt en dat er initiatieven worden ondernomen dat 
op termijn alle ambtenaren alle huwelijke zullen sluiten.

en cultureel niveau van haar bevolking. 
De overwinning over de krachten van de 
doodscultuur kan slechts definitief be-
vochten worden door de wapens van de 
politiek wanneer het land de weg naar 
God heeft teruggevonden (wat eveneens 
voor het Westen nodig is). Op dát ge-
bied moet de echte strijd geleverd wor-
den, en het is een strijd van lange adem, 
die van ieder van ons een dieper en con-
stanter engagement eist, evenals de be-
oefening van de deugden. Misschien is 
deze periode de onverwachte gelegen-
heid om op gezondere bases de poli-
tieke krachten te bouwen die nodig zijn 
voor de totstandkoming van een her-
steld Europa. Wij hebben daarvoor dus 
een enorme en dringende taak te vervul-
len.

Conclusie
Het debat over het gezin, zijn de-

finitie, zijn rechten en zijn prioritei-
ten, moet in het centrum van het poli-
tieke leven geplaatst worden want het 

raakt aan het essentiële van het leven 
van de natie, aan het menselijk leven 
en de menselijke waardigheid. Laten we 
dus het besluit nemen, ons te engage-
ren, werkelijk, op een militante manier, 
door de kantelen te bezetten die ons in 
staat zullen stellen onze stem zo ruim 
mogelijk te laten horen. Door deze kan-
telen te verwaarlozen hebben wij onze 
tegenstanders de gelegenheid gegeven, 
bastion na bastion van de meeste cita-
dels te veroveren. De toekomst van onze 
kinderen en de verdediging van essenti-
ele eisen voor onze christelijke bescha-
ving en heel de maatschappij gaan vóór 
de politieke affiniteiten of sympathie-
en, of de partijdiscipline met haar stoet 
van concessies. Iedere uitvlucht, ieder 
stilzwijgen, wordt actieve medeplich-
tigheid. Daarover heeft Péguy deze ver-
schrikkelijke maar heel juiste woorden 
geschreven: “(…) het is dezelfde mis-
daad en bovendien dezelfde lafheid. 
Medeplichtige is erger dan dader: on-
eindig veel erger.”

We zullen een gezuiverd en ver-
nieuwd inzicht moeten hebben over de 
methodes die we moeten volgen om de 
betekenis van ons engagement beter te 
doen begrijpen. We zullen ons niet ver-
spreiden door het uitdelen van pamflet-
ten aan de uitgang van de kerken in de 
mooie wijken noch door ons uit te put-
ten in veelvuldige manifestaties door 
enkele honderden wel overtuigde sym-
pathisanten. We moeten een veel inten-
sere activiteit van dialoog voeren met 
het “echte land”, speciaal met de pro-
vincie, en door eindelijk eens uit onze 
cocons te komen. We zullen zeker slaag 
krijgen, maar we zullen ervan opstaan.

We hebben de genade, de leerlin-
gen te zijn van Hem die heeft gezegd: 
“Vreest niet, Ik heb de wereld overwon-
nen” en “Ik ben met u tot aan het ein-
de der tijden”. Waarom zouden we deze 
tijd van beproevingen niet kunnen bele-
ven in de deugd van hoop?

Het gezin in het centrum van de politieke strijd
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God is dood

Het centrum van Nietzsches denken

“God is dood”
een biografisch en 

religieus-filosofisch miniatuur

  deel 2

Prof. Dr. Edith Düsing

Een hymne van de atheïst 
 Nietzsche op het gebed
In persoonlijk getinte teneur klinkt 

een hymne op het kunnen bidden: “Ex-
celsior! – ‘Je zult nooit meer bidden, 
nooit meer aanbidden, nooit meer in 
eindeloos vertrouwen uitrusten – je 
ontzegt het je, voor een uiterste wijs-
heid, een uiterste goedheid, een uiterste 
macht te blijven staan en je gedachten te 
onttuigen”; “ – je hebt geen voortduren-
de wachter en vriend voor je zeven een-
zaamheden – je leeft zonder het uitzicht 
op een berg, die sneeuw op zijn top en 
vuur in zijn hart draagt”. Er is voor jou 
“geen uiteindelijke verbeteraar” meer, er 
is “geen liefde in dat, wat je zal overko-
men – voor jouw hart staat geen rust-
plaats meer open, waar het slechts te 
vinden en niet meer te zoeken heeft”. 
Wie hier al het bidden weigert, karakte-
riseert zich daarin als mens van de gro-
te zelfverloochening, die niet weet, wie 
hem de kracht daartoe zal geven. “Zon-
der geheime bijstand – zonder dank-
baarheid” zijn,  betekent uiterste verar-
ming. Je zult, zo beklaagt hij zich, “alles 
als het eeuwig onvolmaakte op je rug 
moeten nemen”. De destructie van het 
christendom van de late Nietzsche is 
nauwelijks een vrije keuze, maar resul-
taat van gedachten die hem murw ma-
ken, waarin hij zich stukwrijft aan de 
‘raadselgod’.

 Als tragisch conflict van Nietzsche 
noemt zijn hartsvriendin Lou Salomé 
het door hem bewust doorgemaakte 
conflict, God nodig te hebben en God 
toch te loochenen, uit ‘intellectuele eer-
lijkheid’, die hij zich meende te moeten 
opleggen. Nietzsche vraagt om verdriet 
in het inzien, door zich te dwingen, de 
meest deprimerende ‘waarheden’, na-
melijk de bijbelkritiek van Strauss en de 
evolutiehypothese van Darwin, te aan-
vaarden. Zo vervult hem het verlangen 
naar het verloren paradijs van het ge-
loof van zijn jeugd, terwijl hij zich in 
de ontwikkeling van zijn geest rechtlij-
nig er vandaan beweegt. Aan “dodelijke 
raadsels”, die de energie van zijn poging 
tot losmaking weerstaan, wrijft hij zich 
stuk, tot voor Lou uiteindelijk zijn weg 
verloren ging in donker, smart en ge-
heim. Ida Overbeck, echtgenote van zijn 
vriend, zei in een gesprek, dat het chris-
telijk geloof in God haar niet voldoende 
troost en bevrediging geeft. Daarop zou 
Nietzsche haar ontroerd geantwoord 

hebben: “Dit zegt u alleen, om mij bij 
te springen”, geeft u God nooit op! “Hij 
slikte moeilijk. Zijn trekken waren he-
lemaal in beroering gebracht, om daar-
na versteende rust aan te nemen. ‘Ik heb 
Hem opgegeven, ik wil iets nieuws doen, 
ik wil en mag niet terug. Ik zal aan mijn 
hartstochten ten gronde gaan, ze gooien 
me heen en weer; ik val voortdurend uit 
elkaar, maar wat kan het me schelen?’ 
Dit waren zijn woorden in de herfst van 
1882!” Wat de zegepralende jubel in Za-
rathustra zal overstemmen, is, volgens 
Salomé “een schreeuw van smart; de ei-
gen ondergang wordt verborgen achter 
heroïsch lachen, dat de door afgrijzen 
misvormde trekken verhult.” Nietzsches 
vergoddelijking van zichzelf in het late 
werk Zarathustra en Ecce Homo verhult 
alleen de tragedie van zijn persoonlijke 
leven, die in het wegzakken in de on-
ontwarbaarheid van alle twijfelgedach-
ten eindigt.
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Moordenaar van God
Van het ontstelde geweten: Is God 

dood? Wij ontwaken als moordenaars 
van God!

 In de parabel van de ‘krankzinnige 
mens’ die  vertwijfeld naar God zoekt 
en zichzelf als moordenaar van God 
moet ontdekken en aangifte doet, com-
primeert Nietzsches tragische filoso-
fie als in een notendop. In de inleiding 
wordt het onderwerp, het raadsel van 
de dood van God opgeworpen, de poin-
te van dit verhaal is, dat het verlies van 
God op een verwerpelijke zelfoverschat-
ting  van de mens teruggaat, die dode-
lijk verval veroorzaakt. De titelfiguur 
‘De krankzinnige mens’ toont hetzelfde 
vertwijfelde bewustzijn, God verloren 
te hebben en niet opnieuw te kunnen 
verkrijgen, dat Nietzsche als individuele 
persoon bezielt. Het meest shockeren-
de woord van Nietzsche: God is dood, 
is hier openbaar gemaakt, en weliswaar 
niet als vaststaande leerstelling, maar 
binnen een dichterlijk vormgegeven pa-
rabel en daarbij in de uitdrukking van 
de verbijstering van een sidderend ge-
weten, dat wantrouwen tegen de eigen 
weg aantoont. Al blijft het resultaat van 
zijn zoeken naar God ook negatief, dan 
onderscheidt de ‘krankzinnige mens’ 
zich toch van de werkeloos er omheen 
staande alledaagse atheïsten; zij stel-
len tegenover zijn hartstochtelijke vraag 
naar God niet begrijpend gelach of cy-
nische opmerkingen. – “De krankzinni-
ge mens. – Hebben jullie niet van die 
krankzinnige mens gehoord, die op de 
klaarlichte morgen een lantaren aan-
stak, op de markt liep en onophoude-
lijk schreeuwde: ‘Ik zoek God! Ik zoek 
God!’ – Omdat daar juist vele mensen 
bijeen stonden, die niet in God geloof-
den, veroorzaakte hij een daverend ge-
lach. ‘Is Hij dan verloren?’ zei de een. 
– ‘Is Hij verdwaald als een kind?’ zei de 
ander. – ‘Of heeft Hij zich verstopt? Is 
Hij bang voor ons?’ – zo schreeuwden 
en lachten ze door elkaar. De krankzin-
nige mens sprong midden tussen hen 
in en doorboorde hen met zijn blikken. 
‘Waar is God heen?’ riep hij. ‘Ik zal het 
jullie zeggen! Wij hebben Hem gedood 
– jullie en ik! Wij allemaal zijn zijn 
moordenaars!  Maar hoe hebben we dat 
gedaan? Hoe waren we in staat de zee 
uit te drinken? Wie gaf ons de spons, 
om de hele horizon uit te wissen? Wat 
deden we, toen we deze aarde van de 

zon loshaakten? Waarheen beweegt zij 
zich nu? Waarheen bewegen wíj ons? 
Weg van alle zonnen? Vallen we niet 
voortdurend? En achterover, zijwaarts, 
voorover, naar alle kanten? Is er nog 
en boven en onder? Dwalen we niet als 
door een oneindig niets?  Beademt de 
lege ruimte ons niet? Is het niet kouder 
geworden? Komt er niet aldoor nacht en 
meer nacht? Moeten er niet op de voor-
middag lantarens aangestoken worden? 
… God is dood! God blijft dood! En wij 
hebben Hem gedood! Hoe troosten wij 
ons, de moordenaars van alle moorde-
naars? Het heiligste wat de wereld tot nu 
toe bezat, is onder onze messen doodge-
bloed – wie wist dit bloed van ons af?” 
In het verwijt aan de godloochenaars, 
die in de anonimiteit van de menigte 
op de markt – middelpunt van profa-
ne zaken en vulgaire stemmingsmaken-
de geruchten – onderduiken, ‘jullie zijn 
het, die God gedood hebben’, klinken 
de woorden van Petrus na: “Gij hebt 
Hem… gedood” (Hand. 2, 23), evenwel 
beklemmend zonder hoop op zijn ver-
rijzenis: Hij “blijft dood”. Het honend 
geschreeuw van de menigte bij de krui-
siging van Jezus: “Zijn bloed kome over 
ons!” (Matt. 27, 25), zou volgens Kier-
kegard een ‘enkeling’ nooit gewaagd 
hebben.

Het naar de vorm categorische oor-
deel “God is dood”, waarvan de in-
houd een paradox, namelijk het gestor-
ven zijn van de Onsterfelijke beschrijft, 
wordt in het volle bewustzijn van de af-
schuwelijkheid van deze ‘uitspraak’ ge-
veld. Nietzsche zegt evenwel nergens, 
dat er geen God bestaat. De enige com-
ponenten, die in het woord van de gelij-
kenis een verklaring mogelijk maakten 
van het motief en voor de daad zijn de 
woorden: ‘Wij hebben God gedood’,  en 
de woorden “onder onze messen” die 
het verloop van de daad reconstrueer-
baar maken. Deze messen zijn geen dol-
ken, maar ontleedmessen. Een vroege 
notitie met D.F. Strauss-gelijkenis luidt: 
“Het christendom is heel spoedig rijp 
voor de kritische historie, d.w.z. voor de 
sectie.” Uit-ontleden is een aan de chi-
rurgie ontleende term, die Nietzsche ge-
bruikt. Het christelijk gelood houdt op 
te “leven”, wanneer het “uitontleed is”. 
De historisch-kritische methode wordt 
vergeleken met de “sectie”, dus vak-
kundig openen van lijken; meedogen-
loos, tot Exit (de dood) leidend analyse-

ren van het vroeger levende (vivisectie) 
hoort daar ook toe.

Het woord: “wij moordenaars van 
alle moordenaars” wijst met afgrijzen 
op het dader zijn bij een misdaad; alleen 
de ‘krankzinnige mens’ begrijpt, welke 
misdaad hij begaan heeft, maar wordt 
om zijn ontstelde geweten uitgelachen. 
Wanneer het sterven van God, tot zijn 
kernbestaan teruggebracht, het histo-
risch proces van het ongeloofwaardig 
worden van de bijbelse God aanduidt, 
dan is de plaats van deze godsmoord de 
bijbeluitleg! Het ongeloofwaardig wor-
den is een actief menselijk doen, waar-
aan volgens Nietzsches overzicht de 
hele Europese geschiedenis deel heeft. 
Iedereen, die kritische bijbelexegese be-
oefent, maakt zich dus medeschuldig 
aan het door Nietzsche blootgelegde 
delict van het doden. Naar de reële zin 
van de moord op de Eeuwige, waarover 
de krankzinnige mens, zonder gehoor 
te vinden, met bevende stem zijn ont-
steltenis meldt, verwijst het met bloed 
bevlekte mes, dat op de ‘historisch-kriti-
sche’ analyse van de bijbelse boodschap 
van God en de Verlosser van de wereld 
wijst. De Godsmoord leidt echter voor 
Nietzsche onafwendbaar tot het nihilis-
me. Maar daarop volgt, openlijk of hei-
melijk, de grondregel: ‘Niets is waar, al-
les is toegestaan’, zoals in Dostojwski’s 
Demonen de nihilist verklaart: Wan-
neer God niet bestaat, dan is alles toe-
gestaan.

‘God is dood’ en ‘blijft dood’ als 
ontkenning van de Verrijzenis van 
Jezus – viering van de supermens

De ‘krankzinnige mens’ zoekt dui-
delijk God, hij wil dus, dat God bestaat. 
Zijn God-niet-kunnen-vinden verklaart 
hij zichzelf en de mensen die hem niet 
willen horen door een begane misdaad, 
die of zelfmoordende consequentie met 
zich meebrengt of een heidens ‘godde-
loze vergoddelijking’ van de mens uit-
lokt. – De in het begin van de parabel 
van de ‘krankzinnige mens’  domine-
rende verbijstering staat in contrast tot 
Nietzsches door hem zelf, - plaatsver-
vangend voor het keerpunt van het tijd-
vak naar het postchristelijke tijdperk, 
- ondergane catastrofe. Hij zet de on-
dergane catastrofe om in de geheel an-
dere betekenis van een ‘triomfale god-
deloze bevrijding van zichzelf’, die op 
het nietszeggende verkondigingpathos 
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van de Zarathustra vooruitwijst. In deze 
andere betekenis wordt de uitdrukking 
van de dood van God tot een sjabloon, 
waarmee zich op stereotype manier de 
uitnodiging tot de cultus van het aard-
se leven en tot het zelfexperiment mens 
met de vermetele verwachting van de su-
permens verbinden. De gedachte aan de 
aarde – niet aan God – te misdoen – ui-
terst actueel in het ‘groene’ denken – is 
voor Nietzsche het vreselijkste.

De ‘krankzinnige mens’ besluit zijn 
belijdenis van een gefaalde Godzoeker 
met de woorden: “Is de grootte van deze 
daad niet te groot voor ons? Moeten 
we niet zelf goden worden, om slechts 
waardig voor u te verschijnen?”  Tenslot-
te gooide hij zijn lantaren op de grond, 
zodat ze in stukken sprong en uitging: “ 
‘Ik kom te vroeg’ zei hij toen, ‘ik ben nog 
niet op tijd. Deze ontzaglijke gebeurte-
nis is nog onderweg en dwaalt. Deze 
daad is voor hen altijd nog verder als de 
verste sterren – ‘en toch hebben zij het-
zelfde gedaan!’” Men vertelt nog, dat de 
krankzinnige mens in verschillende ker-
ken binnengedrongen is en daarin zijn 
Requiem aeternum deo, een dodenmis 
zonder jubelende wending: resurrexit 
aangeheven heeft. Ter verantwoording 
geroepen, zou hij steeds maar geroepen 
hebben: “’Wat zijn dan deze kerken nog, 
wanneer ze niet” – als Christus name-
lijk niet verrezen was – “de groeven en 
de grafmonumenten” van God zijn? De 
formulering: “God blijft dood” – even-
als de in  de Zarathustra “ Nu echter 
stierf deze God!… Sinds Hij in het graf 

ligt” – kan als antithese van het getuige-
nis van het Nieuwe Testament gelezen 
worden: Hij, dat is Jezus, de Godmens, 
is “waarlijk verrezen” (Luc. 24, 34).De 
lugubere groeven zijn díe kerken, die 
van de bronnenkritiek van Strauss tot 
en met die van Lüdemann de Verrijze-
nis van Christus ontkennen. De atheïst 
Nietzsche bevestigt de mening van Pau-
lus, dat zonder de Verrijzenis het geloof 
ijdel is. (1 Cor. 15, 12-18) De “dood van 

God” impliceert zo voor Nietzsche on-
afwendbaar het nihilisme als verduiste-
ring van de horizon en als melancholi-
sche reactie van de hopeloosheid.

Nietzsche  als diagnosticus van de 
absolute lelijkheid van het bestaan 

zonder God

Een kwellend overduidelijk be-
wustzijn bezat Nietzsche over de on-
beduidendheid, verlorenheid en ho-
peloosheid van de moderne mens. Hij 
doorstaat het verlies en is niet in staat 
daarover tot rust te komen. Het ver-
lies van de relatie met God en de eruit 
voortkomende last kan Nietzsche als 
Europees lot diagnostiseren, omdat hij 
persoonlijk God uit zijn leven verlo-
ren heeft en daarmee tegelijk zijn eigen 
meest innerlijke persoon. Dat Nietzsche 
deze smart van een vertwijfeld zoeken 
naar God kent , die hem weemoedig ver-
vult, en aan deze smart als een dodelijk 
gewonde zwaan in honderd dramatisch 
bewogen gezangen uitdrukking geeft, 
maakt hem tegen zijn  wil in  tot de ge-

tuige van de waarheid. Zeker, het geeft 
in zijn werk ook de lelijke en schrille 
tonen, waarin Nietzsche zich steeds in-
tensiever gaat bezighouden met de tri-
omf van de vrije geesten, die de “hy-
pothese” van het bestaan van God niet 
nodig willen hebben. Door zulke licht-
zinnige uitspraken trekt hij nabootsers 
van zijn denken mee in de afgrond van 
zijn niet meer kunnen geloven. Maar 
Nietzsche is, zoals bijna niemand, in 

ontzettende ernst zoeker van God en – 
zoals een bitter teleurgestelde minnaar 
op de trouweloze geliefde – (in de ge-
schriften van instorting van de herfst 
1888) iemand die het christendom 
vervloekt. Hij is, zoals een moderne 
Hiob, maar zonder louterend onweer, 
een “door God gekwelde” (X. Tilliet-
te). Pas in de lange tijd van zijn ziekte 
(1889-1900), gevoelsmatig opnieuw 
tot kind geworden, is hij weer in staat 
aan Jezus Christus als de Verlosser van 
de wereld en vleesgeworden Zoon van 
de levende God te geloven, die onder 
ons woonde en met uitgespreide lief-
desarmen aan het kruis van de wereld 
zonden wegnam. Of God dus het bid-
den van de godslasteraar, dat Nietz-
sche zelf als vertwijfelde vrije geest in 
de dodelijke stilte van het tegen hem 
zwijgende heelal zag wegsterven, ver-
hoort heeft? Daarvoor geeft het, zoals 
hier te kennen gegeven zou moeten 
worden, vanuit de visie van het onder-
zoek door de auteur, verrassend mooie 
aanwijzingen. 
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Uit:: “In beeld en gelijkenis”door 

J.P.M. van der Ploeg O.P.

De kinderen op de markt 

 Mt 11, 16-19; Luc 7, 31-35
De tekst van deze korte gelijkenis is in beide evangeliën zo 

goed als dezelfde. In beide volgt zij op een toespraak van Je-
zus tot de menigte over Johannes de Doper, die tijdens zijn ge-
vangenschap twee leerlingen had gestuurd om Hem te vragen: 
“Zijt Gij het die komt, of moeten wij een ander verwachten?” 
(Mt 11, 3; Luc 7, 19). Voor ons gevoel was dit een merkwaardi-
ge vraag: wist Johannes, die Jezus in de Jordaan had gedoopt, 
dan niet wie Hij was? Dat kan men toch niet aannemen?

De vraag van Johannes wordt door de uitleggers, ook de 
goede katholieke, op uiteenlopende wijzen verklaard. De Do-
per zat gevangen in een kerker van Macheronte ten oosten van 
de Dode Zee, waar Herodes een van zijn vestingpaleizen had. 
Hij moet daar, zegt men, aan spanningen onderhevig zijn ge-
weest, en is zich angstig gaan afvragen of hij zich in Jezus tóch 
niet had vergist. Neen, zeggen anderen, hij verwachtte op zijn 
vraag alleen maar een bevestigend antwoord en hij liet haar 
door leerlingen stellen, opdat ook zij in Jezus zouden gelo-
ven.

Jezus antwoordde met te wijzen op de wonderen die Hij 
verrichtte, die bewezen dat God met Hem was. Maar ook pro-
feten hadden wonderen verricht? Zeker, maar niet zoveel en 
ook was hun boodschap niet dezelfde. “Zalig is, wie zich niet 
aan Mij ergert” voegde Jezus toe (Mt 11, 6; Luc 7, 23), wat men 
omgekeerd moet verstaan: zalig wie in Mij gelooft, Mij aan-
vaardt als “de komende”, resp. “Hij die komen moet/zal”, over 
wiens komst de Doper aan de Jordaan had gesproken als “Hij 
die na mij komt” (Mt 3, 11).

Toen de twee leerlingen vertrokken waren, richtte Jezus 
zich tot de schare. Verre van Johannes te berispen over de vraag 
die hij had laten stellen, prees Jezus hem: hij was een profeet 
en zelfs “meer dan een profeet” (Mt 11, 9; Luc 7, 26), Gods af-
gezant en wegbereider, van wie geschreven staat: “Zie ik zend 
mijn afgezant voor U uit, die U een weg zal banen” (uit Mal 3, 
1). Deze tekst wordt ook in Mc 1, 2 aangehaald, Johannes is 
er de voorloper van Christus. Ja, sprak Jezus zelfs, “als gij het 
wilt aannemen: hij is de Elias die komen moet” (Mt 11, 14, uit 
Mal 3, 23). Dit woord is een aanwijzing, dat men niet moet 
verwachten dat de ten hemel gevaren Elias nog eens zal terug-
komen.

Daarna maakte de Heer van de gelegenheid gebruik, zijn 
hoorders een les te geven. Velen hadden kritiek op de Doper 
gehad: “Hij eet geen brood en drinkt geen wijn” (Luc 7, 33) 
hadden ze gezegd. Het was van hem bekend, dat hij sprinkha-
nen at en wilde honing (Mt 3, 4; Mc 1, 6), zoals de bewoners 
der woestijn wel deden, maar niet mensen van enige bescha-
ving. Ja, er waren er die zover gingen dat ze zeiden dat Hij be-
zeten was! Maar zij hadden ook kritiek op Jezus, aan wie velen 
verweten dat Hij niet vastte, wijn dronk en at met tollenaars en 
zondaars... Toen hield Hij hun een parabel voor.

Het gaat met dit geslacht, sprak Hij, als met kinderen die 
spelen op een plein. Enkelen spelen op rietfluiten, zoals de 
herders ze wel gebruiken, die wonderlijke watervalletjes van 
tonen zonder vaste melodie kunnen laten horen. Ze wilden 
“feest” spelen, zoals kinderen dat doen en daarom moesten 
andere knapen hij hun muziek dansen, maar die deden dat 
niet. Toen zongen ze treurliedjes om “rouw” te spelen, maar 
opnieuw deden de andere knapen niet mee. Het was nooit 
goed, wat de anderen deden! Dat is een beeld van dit geslacht, 
zegt Jezus, het luistert noch naar Johannes noch naar Mij en 
vindt ook nog voorwendsels om dit goed te praten. Maar, be-
sluit Hij: “De wijsheid wordt gerechtvaardigd door haar wer-
ken” (Mt 11, 19; Luc 7, 35: “De wijsheid wordt gerechtvaardigd 
door al haar kinderen”), woorden die niet meer tot de gelijke-
nis zelf behoren, maar daarmee in tegenstelling staan.

Door het gedrag van “dit geslacht” te vergelijken met dat 
van kwajongens op straat die nog geen levensernst hebben, 
laat Jezus zien hoe weinig “dit geslacht” nadenkt en hoe ge-
makkelijk het voorwendselen vindt om niet naar de prediking 
van de Doper en evenmin naar de Zijne te luisteren. Behalve 
ongelovig is “dit geslacht” ook oppervlakkig, haast dom. Zou 
het wijs zijn geweest, dan was dat gebleken uit wijze daden, 
waartoe allereerst het luisteren naar de prediking der twee gro-
te profeten zou hebben behoord. De wijze doet wijze dingen, 
daardoor wordt zijn wijsheid “gerechtvaardigd”, d.w.z. het 
blijkt dat zij ware wijsheid is. Lucas bedoelt hetzelfde maar 
spreekt van de “kinderen” der wijsheid, d.i. van de wijzen; de 
uitdrukking geeft een semitisme weer, dat wel “zonen der wijs-
heid” zal hebben geluid.
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De grote denker die in zijn Summa 
Theologica een geweldige synthese 
heeft gegeven, waarin alles wat over 

God en de mens kan worden 
gekend, wordt opengelegd.

De mens en zijn wereld

Het leven in het paradijs

Het eerste mensenpaar was door de goddelijke Schenker 
juist met zulke gaven overladen. Zij waren beschermd tegen de 
vermoeienis, de ontmoediging en de nederlagen van de bot-
sende begeervermogens door de gave van orde, van een vol-
maakte onderwerping van het lichaam aan de ziel, en van de 
wereld aan de hele mens. Tegen ziekte en ouderdom was er 
de gave van uitwendige onsterfelijkheid, een gave die door het 
vernieuwende voedsel van de boom des levens de dood op een 
afstand hield. Tegen gewelddadigheid en haar bedreigingen 
van lichamelijk letsel werden zij beveiligd door de gave van 
onlijdelijkheid, een gave welke hun zulk een waakzame voor-
zichtigheid en verziende wijsheid schonk, dat ze het vermijden 
van letsels louter tot een routine maakten.

Adam en Eva zagen hun levensdagen als een leven van 
diepe innerlijke vrede en een volkomen beveiliging tegen alle 
bedreigingen van buiten af. Kwetsuren en ziekten zouden hun 
voor altijd vreemd blijven en de dood was niet bij machte een 
gewelddadig einde te maken aan leven en liefde. Zij konden 
krachtig en energiek hun leven leiden; daar waren geen duis-
tere hoeken van onwetendheid en boosheid; de hartstochten 
doofden het licht van de rede niet uit. De luiken van hun ver-
stand waren wijd opengeworpen voor de zon van de waarheid, 
de paden naar alle goedheid lagen duidelijk afgebakend voor 
hun gretig hart; hun dagen waren gevuld met de aansporing en 
opwekking tot een werk, dat in overeenstemming was met de 
kracht en de bekwaamheid van hun handen.

In de ogen van de Schepper was dit alles voor de mens nog 
niet genoeg. Een volledige natuurlijke volmaaktheid en een 
overvloedige aanvulling van de tekorten van de menselijkheid 
waren nauwelijks meer dan de fundamenten voor het gebouw, 
dat de goddelijke Architect ontworpen had. Het was niet ge-
noeg de mens een beetje meer dan een mens te maken. God 
heeft Adam en Eva zover boven zichzelf uitgeheven, dat zij 
konden deelhebben aan het goddelijk leven; goddelijk leven, 
goddelijk kennen en goddelijk beminnen schonk Hij hun. 
Evenals de engelen waren Adam en Eva geschapen in de hei-
ligmakende genade, met andere woorden: geschapen als deel-
hebbend aan het goddelijk leven. 

Alle bovennatuurlijke eigenschappen van de deugd wer-
den hun geschonken, waardoor goddelijk leven zelfs voor de 
mensen op aarde mogelijk werd: het geloof om te zien met de 
ogen van God, de hoop om deel te hebben aan zijn kracht en 
trouw, de liefde om te reiken tot het hart van God; en al de ze-
delijke deugden, die het vuur van de liefde doen oplaaien in 
het leven van de mens als een uitslaande brand. Hun zielen 
waren volkomen onderworpen aan God en die onderwerping 
aan hun Schepper was het fundament van de volmaakte orde, 
die er in heel de natuur van de mens lag, de onderwerping van 
het lichaam aan de ziel en van de wereld aan de mens; dat 
was inderdaad het fundament van alle gaven die aan de mens 
geschonken waren.

En de laatste hand, door God aan dit werk gelegd, al deze 
gaven, die de tekorten van de natuur aanvulden en haar tot op 
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een goddelijk niveau ophieven, bleven niet beperkt tot het lou-
ter persoonlijk terrein; zij werden als een familietrek geschon-
ken. Elke vader, die deze gaven van Adam had geërfd, zou haar 
op zijn kinderen overdragen. Wanneer Adam en Eva rondza-
gen in hun aardse paradijs, aanschouwden hun ogen horizon-
ten van geluk, die nooit meer voor menselijke ogen open zou-
den liggen. Al deze dingen waren hun eigendom, zij zouden ze 
in vrede bezitten voor zichzelf, hun kinderen en de kinderen 
van hun kinderen. De stralende schoonheid van de waarheid 
zou niet verbleken, het vuur van de liefde zou niet gaan flak-
keren, het rijk van geluk en vreugde voor geen ogenblik on-
derbroken worden. Eens, volgens Gods welbehagen en zonder 
dood, zouden zij worden overgeplant in een eeuwig leven van 
aangezicht tot aangezicht met God in de hemel. Zo waren wij, 
zoals God ons had gemaakt.

Ondanks al hun wonderlijke gaven waren Adam en Eva 
nog menselijke wezens, hun wereld was een menselijke wereld 
en moest dit blijven. De mensen zouden daarin eten en sla-
pen, vermoeid worden en uitrusten. Daar zouden huwelijken 
gesloten worden en kinderen worden verwekt en al de ons zo 
vertrouwde schatten van het gewone familieleven zouden we 
erin aantreffen. De bewoners van die menselijke wereld zou-
den even opvallend persoonlijk zijn als de bewoners van onze 
tegenwoordige wereld: geen twee zouden er aan elkaar gelijk 
zijn. De ongelijkheden, die noodzakelijk met verscheidenheid 
samengaan, zouden onder hen worden aangetroffen maar dan 
zonder onvolmaaktheden. Zij zouden fysiek, zedelijk en ver-
standelijk verschillen.

Zulk een verscheidenheid is een onderdeel van een men-
selijke wereld; noodzakelijkerwijze zouden sommige mensen 
een hoge post bekleden, anderen lagere posten en weer an-
deren helemaal geen. Daar zouden leraren en leerlingen zijn, 
meesters en volgelingen. Daar zouden een staatkundige orga-
nisatie, een bestuur en wetten zijn. Dit alles vormt het noodza-
kelijk gereedschap voor een menselijk sociaal leven. 

Hoe getrouw Adam en Eva hun kostbare gaven ook zou-
den bewaren en deze op hun kinderen zouden overdragen, 
en hoeveel geslachten van zulke volmaakte mensen de aarde 
ook bewoonden, te allen tijde konden er nog zonden bedre-
ven worden. Bij het verschijnen van de zonde zouden de bui-
tennatuurlijke en de bovennatuurlijke gaven aan de zondaar 
ontnomen zijn en in hem een natuur achterlaten, welke van 
die zogenaamde familietrekken van volmaaktheid beroofd 
was en bijgevolg niet in staat was om aan zijn kinderen meer 
te geven dan de beschadigde natuur, die hij zelf bezat. 

Het zou hebben kunnen gebeuren, dat de wereld bevolkt 
was door een gemengd ras: de afstammelingen van zondaars 
en de afstammelingen van volmaakte mensen; mannen en 
vrouwen met al de tekorten, die aan de menselijke natuur ei-
gen zijn met daaraan toegevoegd de last van de zonden, en 
mannen en vrouwen menselijkerwijze even volmaakt en even-
zeer op goddelijke wijze verheven als de gemeenschappelijke 
ouders van het geslacht. Feitelijk werd de glans van die eerste 
volmaaktheid weggenomen, nog voordat zij op een kind werd 
overgebracht.

HET WERK VAN GOD IN DE WERELD

Het bestuur van God

Er is geen anarchie in de wereld, behalve dan de beken-
de chaos, die door eigenzinnige mensen is veroorzaakt. Ove-
rigens gaat de wereld voort met een gewillige regelmaat, die 
even verzekerd en even onwrikbaar is als het stomme geduld 
van een broedende kip. Zelfs de strijd onder de dieren en het 
woeden van de elementen zijn zo bedoeld. Zij zijn het gehoor-
zaam volgen van de smalle paden naar vastgestelde bestem-
mingen, de onveranderlijke karakteristiek van de natuur. De 
wereld gaat voort en alles wat daarin is, van zonsopgang tot 
zonsondergang, van nieuwe maan tot volle maan, van eeuw 
tot eeuw, alsof ze verstand had; zoals een pijl vliegt naar zijn 
doelwit, alsof hij ogen had. Feitelijk wordt de pijl door ogen 
gericht, maar door de ogen en de handen van de boogschut-
ter; ook de wereld wordt door een verstand gericht, door het 
verstand van God.

Het ontdekken van enkele van de minder in het oog val-
lende details van verzekerde gerichtheid vormt de grote triomf 
van het wetenschappelijk onderzoek. Het formuleren van de 
ontdekte details van orde, de ontsluierde getuigenissen van 
het goddelijk verstand in de natuur zijn de wetenschappelij-
ke wetten; de vooruitgang in het formuleren van zulke wetten 
en haar voortdurende verbetering duidt met reusachtige letters 
de oppermacht aan van het goddelijk en de voortploeterende 
beperktheid van het menselijk verstand. Terecht eisen wij een 
scherp inzicht en een langdurige oefening voor de menselijke 
geest, die op zoek gaat naar de details van het goddelijk ver-
stand in de wereld van de natuur; want orde is het product van 
een richtinggevend verstand en zij kan niet worden ontdekt of 
naar waarde worden geschat, tenzij door een hardnekkig ver-
standig zoeken naar de waarheid. De verstandige loop van de 
wereld is een bewijs voor de verstandige leiding of het bestuur 
op een goddelijk niveau.

Gemakkelijk komen we tot dezelfde bezielende waarheid, 
wanneer we bij ons onderzoek uitgaan niet van de feiten van 
de wereld, maar van de waarheid van God. Hij is de oneindi-
ge goedheid. Zulk een goedheid eist, dat de wereld die daar-
door geschapen is, tot volmaaktheid geleid wordt, dit is, be-
stuurd wordt; het is in tegenspraak met goedheid het voor te 
stellen alsof de godheid de geschapen wereld aan zijn lot zou 
overlaten op een even verdorven wijze als een slechte moeder 
een pasgeboren kind aan zijn lot overlaat. God is het onein-
dige verstand en zijn vooruitziend plan met het heelal sluit 
elk onderdeel van dit verbazingwekkende werk in. Wanneer we 
de uitvoering van dit plan in God ontkennen, ontkennen we 
daarmee de oneindige wijsheid die het ontworpen heeft, of de 
oneindige macht die het in werking heeft gesteld. 

De plannen van de mensen blijven maar al te vaak onuitge-
voerd, omdat er dingen zijn die de mensen bij het maken van 
hun plannen niet kunnen weten en omdat er rivalen zijn, sterk 
genoeg om de inspanningen van de mensen nutteloos te ma-
ken. In de plannen van de oneindige wijsheid zijn er geen on-
volmaaktheden, en de oneindige macht kan bij het uitvoeren 
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Het werk van God in de wereld

van deze plannen niet worden tegengewerkt. Het bestuur van 
de wereld is het uitvoeren van de Voorzienigheid van God.

Het gaat niet aan God buiten beschouwing te laten en dan 
te verklaren, dat de geordende wereld het werk is van de na-
tuur. Het is waar, de natuur is de oorzaak van de orde in de 
wereld; maar niet de natuur met hoofdletters. De orde komt 
voort uit afzonderlijke naturen: de natuur van een eik, van een 
dashond, van een worm, van zwavel of kruisbessen. Onze ver-
warring komt van onze onvermijdelijke gewoonte om God op 
te roepen voor een verhoor in een menselijke rechtbank. Wij 
kunnen de dingen alleen maar leiding geven van buiten af, zo-
als de boogschutter een opgedrongen richting geeft aan de pijl. 
Aan de innerlijke princiepen van de dingen, aan haar natuur 
zelf kunnen wij niets doen, want de natuur van de dingen is 
geen product van ons. God is niet aan zulke menselijke beper-
kingen onderworpen, want de natuur van de dingen is juist een 
product van Hem. Zijn leiding is geen uitwendig opgedrongen 
iets. De vinger Gods schrijft zijn leiding tot in de diepste wor-
tels van de dingen, die Hij maakt en leidt. Die door God ge-
schreven aanwijzingen noemen wij de aanwijzingen van de na-
tuur of de natuurwetten. En dat zijn zij ook. Maar de natuur en 
de noodzakelijkheid van de natuur zijn geen plaatsvervangers 
voor God; veeleer zijn zij een getuigenis van zijn besturend 
verstand.

Voor hen, die God beschouwen als een indringer in een 
wereld die zichzelf voldoende is, schijnt het toeval, dit is, een 
samenloop van omstandigheden of iets bijkomstigs, een veel 
aantrekkelijker verklaring voor de orde in de natuur dan het 
almachtige bestuur van de godheid. Het toeval is echter geen 
werker bij de grondvesten van de geschiedenis van de wereld; 
het is een vage naam gegeven aan het tegen elkaar opbotsen 
van oorzaken, waarvan elk in een vastgelegde volgzaamheid 
haar eigen weg ging. Een vogel, die door een bliksemstraal ge-
troffen wordt, is een slachtoffer van het toeval; maar het is dui-
delijk, dat zowel de vogel als de bliksem gewerkt hebben in 
gehoorzaamheid aan de bepaalde gerichtheid van de natuur. 
Toeval is een handige verklaring voor afwijkingen van de orde, 
maar het is een onmogelijkheid, als er bij het proces van de uit-
voering niet eerst een orde is. Het maakt geen orde maar veron-
derstelt deze en het blijft noodzakelijk beperkt tot het gebied 
van oorzaken, die door andere oorzaken kunnen worden be-
lemmerd. Voor God zijn er in de lange geschiedenis van de ac-
tiviteit van de natuur geen verrassingen. Almacht en oneindige 
wijsheid kunnen door een samenloop van omstandigheden of 
bijkomstigheden niet uit het evenwicht geslagen worden. Toe-
val is geen rivaal van God, maar zijn instrument in het ineen-
grijpende patroon van de activiteit van de natuur.

De afhankelijkheid van de wereld

De geordende loop van de wereld is niet het resultaat van 
democratische processen in het bestuur. Er zijn geen aristo-
cratische bestuurscolleges, die de wetten vastleggen. De aris-
tocratie van de natuurwetenschap maakt de wetten niet, doch 
ontdekt veeleer de al gemaakte wetten. Er bestaat slechts één 
Bestuurder van de wereld, zoals er maar één Architect en één 
Schepper is; voor al deze drie zijn almacht en alwetendheid 

noodzakelijk en alleen God is almachtig en alwijs. Geen enkel 
ding in de natuur is de oorzaak van de orde in de natuur, veel-
eer is alles in de natuur een onderdeel van die orde; niets in de 
natuur is het doel van de orde in de natuur, zelfs niet die uni-
versele orde zelf. De wereld bestaat evenmin voor zichzelf als 
ze bestaat uit zichzelf; zij is evenmin haar eigen vervolmaking 
als zij zichzelf doet geboren worden. Zij komt van God; en het 
is op Hem, dat elk stukje van haar orde is gericht. De natuur 
richt al haar energie op een terugkeer naar God en gaat meer 
op Hem gelijken naarmate zij het goddelijk beeld scherper af-
tekent doordat zij haar natuurlijke volmaaktheid bereikt.

In de natuur zijn er geen gebieden van anarchie; geen suc-
cesvolle afscheiding van het goddelijk bestuur van de wereld. 
De mensen kunnen natuurlijk in opstand komen tegen de 
orde van de caritas, waarvan de hemel het doel is; door die 
opstand ontsnappen zij echter niet aan het goddelijk bestuur, 
maar storten zij zich in de orde van de rechtvaardigheid, die 
hun keuze van de hel bevestigt. Straf is niet minder een be-
wijs voor een ordelijk bestuur dan de onderscheidingen, die 
aan helden worden toegekend. Heel de wereld bestaat van een 
lening van de kant van God, een lening die noodzakelijk is, 
niet alleen voor het eerste voortbrengen van de dingen, maar 
ook voor haar voortbestaan van het ene ogenblik in het an-
dere. Een succesvolle afscheiding van de goddelijke orde zou 
een onmiddellijke vernietiging betekenen; dit kan niet worden 
bereikt door degenen, die het bestaan geleend hebben, maar 
doordat de crediteur zijn lening intrekt. Door de goedheid van 
God heeft vernietiging nooit plaats.

Menselijk bestuur eindigt spoedig in een ongerijmdheid, 
die vaak tegelijk komisch en tragisch is, wanneer zij voor zeer 
kleine details van kleding, van gedrag en omgang wetten tracht 
te maken. Juist op zulk een grond weigert ons verstand gemak-
kelijk het gedetailleerde bestuur van de wereld door God te 
aanvaarden. Hoe kunnen wij het geordende toezicht begrij-
pen op elk ogenblik van ontwikkeling van al de kinderen in de 
schoot van zwangere vrouwen in heel het heelal? Hoe kan ie-
mand de ingewikkelde details van organische en anorganische 
opbouw ontwerpen en uitvoeren, nog afgezien van de eindelo-
ze details van organische en anorganische werking? Met dit al-
les beweren we niets anders dan dat zulk een gedetailleerd be-
stuur te veel is voor een menselijk bestuur. De conclusie is niet, 
dat zulk een bestuur onmogelijk kan bestaan, doch veeleer dat 
dit het werk moet zijn van een verstand, groter dan dat van de 
mens, groter dan enig verstand binnen de spanwijdte van de 
orde van de natuur. Zulk een bestuur kan slechts geschieden 
door een verstand, dat boven de natuur uitgaat, een bovenna-
tuurlijk verstand, het verstand van God.
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aanwijzingen van Jezus Christus leert, 
en de weg, die de “zielzorgers” van de 
Kerk aan de zijde van de zondaars gaan, 
zonder zelf van fouten en slechte han-
delingen gevrijwaard te zijn. Jawel, net 
als overal wemelt het in de Kerk van 
menselijke tekortkomingen, en het 
heeft er altijd van gewemeld in haar, tot 
in de hoogste etages toe. Het probleem 
zijn echter niet de mensen, die zedelijke 
geboden overschrijden, maar diegenen, 
die het bestaan van deze geboden ont-
kennen. En die zijn er – bij alle middel-
matigheid of zelfs armzaligheid, waar-
mee men ook bij geestelijken rekening 
moet houden – in de Kerk toch niet zo 
vaak aan te treffen.

Mag men dus achteroverleunen, 
is het kernvraagstuk daarmee beant-

woord? Volstaat de simpele vergelijking: 
mensen zijn zwak en neigen tot zedelij-
ke fouten, geestelijken zijn mensen, dus 
zijn zij ook zwak en neigen tot zedelijke 
fouten? Duidelijk niet, want het door de 
Kerk gepredikte ideaal is niet dat van het 
middelmatige, van de doorsnee, maar 
van het heilige. Maar ook hier loont het, 
preciezer te kijken. Een blik op de geval-
len, waarin de Kerk het predicaat “hei-
lig” officieel en plechtig heeft uitgespro-
ken over personen, toont niets dat lijkt 
op een gipsbeeld, op iets glads of iets 
dat aan de wereld onttrokken is. 

Heiligheid heeft weinig te maken 
met het zich terugtrekken in zalige ver-
blijven, echter des te meer met de dra-
matiek van een bestaan, waaraan niets 
menselijks vreemd is. Hoop en verdriet, 

Een Kerk, waarin de leer van de 
gebroken natuur en de zon-
digheid van de mens tot de 

geloofspunten behoort, kan het werke-
lijk niet schokken, ook in haar eigen rij-
en de gevolgen van deze gebroken na-
tuur te beleven. Men zou bijna willen 
zeggen: zij voelt zich daardoor juist be-
vestigd. Het is immers niet de zending 
van de Kerk op aarde, alcohol, ontucht 
en al dergelijke ondeugden van deze 
wereld met wortel en tak uit te roei-
en. Het project van de “mooie wereld 
waar alles in orde is” is geen christelij-
ke project. De Kerk is veeleer de plaats, 
waar de zondaar steeds weer vergeving 
vindt – en natuurlijk de kracht voor een 
nieuw begin. “Ga en zondig van nu af 
niet meer”, zei Jezus tegen de echtbreek-
ster. Maar ook wanneer de zondaar weer 

valt, zal hij in de kerk ervaren, dat hij 
niet verloren is. En evenzo bij de der-
de, vierde, tiende en twintigste keer. De 
rechtvaardige zondigt zeven maal ze-
ventig maal, zegt het evangelie. Dus on-
eindig maal.

Eerst klinkt dat natuurlijk erg naar 
huichelarij, naar een katholieke vrijbrief 
voor een losbandig leven. Men zou kun-
nen denken: in de zondagspreken wor-
den waarden en deugden gepreekt – en 
in werkelijkheid neemt niemand dat 
ernstig van deze apostelen van de mo-
raal. En toch wil de Kerk geloofwaardig 
zijn?

Om hier niet de goede weg kwijt 
te raken, moet men twee dingen on-
derscheiden: het ideaal, dat de Kerk in 
trouw aan de geboden van God en de 

Geestelijk leven

Juist in het privéleven van de 
geestelijken zijn er een hele-

boel problemen en misstappen: 
alcoholisme, homoseksualiteit, 
bordeelbezoek, celibaatbreuk, 

alimentatieplicht. Dat wordt alle-
maal mooi verdoezeld, opdat de 

uiterlijke schijn bewaard blijft.
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vertwijfeling en geluk, boosheid en 
angst zijn gevoelens, die de heilige niet 
vreemd zijn, maar de stof van zijn leven 
uitmaken. 

Het tegendeel van het heilige leven 
is het kleinburgerlijke bestaan, dat ie-
dere dramatiek met de dagelijkse con-
sumptie van televisie, geregelde vrije 
tijd en een jaarlijkse portie all-in vakan-
tie verdrijft. Maar daar, waar iemand de 
werkelijkheid ongefilterd en met alle 
haken en ogen tot zich laat komen – 
een absoluut noodzakelijke voorwaar-
de, om de roep van heiligheid te volgen 
- treden spanningen op, begint het le-
ven een strijd te worden: om de juiste 
beslissingen, om het welzijn van een 
mens die onder onze hoede staat, om 
de kracht, ook in ogenblikken van zijn 
eigen zwakte het juiste te doen.

Het beroep van de geestelijken is 
daardoor een risicovol beroep. Het is im-
mers gemakkelijk, zich over misstappen 
van priesters en zielzorgers op te winden 
– want daarbij wordt meestal niets ver-
doezeld, maar eerder breed uitgeweid 
in de media. Maar alvorens voorbarig te 
oordelen zou men ook eens in de huid 
van een jonge mens moeten kruipen, 
die zojuist het besluit genomen heeft, 
“als hoofdberoep”, d.w.z. met inzetten 
van al zijn tijd en al zijn krachten, voor 
de Kerk te werken. Voor deze dienst ont-
vangt hij een wijding en is voortaan 
geestelijke. Hij wil een ideaal volgen en 
koestert de verwachting, dat zich in zijn 
leven iets bijzonders gebeurt, dat zowel 
hem gelukkig maakt, alsook de Kerk en 
de andere mensen dient.

De teleurstellingen laten dan niet 
lang op zich wachten. Dat is normaal, 
ook vele gehuwden vergaat het niet an-
ders. Maar de eisen die aan hem gesteld 
worden en waaronder hij zichzelf stelt, 
blijven onverminderd hoog. Hij zal 
voorbeeld moeten zijn voor alle men-
sen, contactpersoon voor heel zijn ge-
meente, hij vertegenwoordigt de hele 
geestelijke rijkdom van de Kerk. Dan de 
eenzaamheid. Zijn “priester collega’s” 
ziet hij maar zelden, de regelmatige bij-
eenkomsten in het dekenaat hebben 
veeleer een zakelijk verloop. De “over-
sten”, dat wil zeggen het bisschoppelijk 
ordinariaat met generaal vicariaat en 
zielzorg, heeft in het dagelijks leven eer-
der bureaucratische trekken.

En de bisschop? Vele opperherders 
werken tegenwoordig als manager, tus-
sen de verplichtingen in commissies, ra-
den en interdiocesane projecten. Voor 
de individuele geestelijke buiten in het 
bisdom blijft er dan weinig tijd over. De 
meest nabije omgeving op de arbeids-
plaats kan voor de jonge priester een 
ondersteuning zijn: het “team” rondom 
hem met de diaken, de pastorale mede-
werkers en verder personeel in de pasto-
rie. Het kan echter ook tot de bron van 
ruzies en jaloersheden worden. Het is 
jammer genoeg niet een zeldzame uit-
zondering, dat er in de loop van de ja-
ren van zulk een priesterlijke dienst 
frustraties naar boven komen en het 
zoeken naar een compensatie, naar ver-
strooiing, begint. Zoals ieder mens leert 
ook de priester en de kloosterling zijn 
zwakheden kennen. En menigeen ver-
geet op het beslissende ogenblik de re-
gel nummer één van de wijsheid, wan-
neer de bekoring hem verlokt: het heil 
te zoeken in de vlucht.

Het is het overblijfsel van een enigs-
zins ouderwets priesterbeeld, in de “cle-
ricus” of de kloosterling de per se al 
betere mens te zien. Dit beeld gaat te-
rug op een tijd waarin men “de wereld 
verzaakte”en naar het seminarie of het 
klooster ging, wanneer men ernst wilde 
maken met de navolging van Christus. 
Voor de “normale” gelovigen, voor ge-
trouwden en voor het werkende deel van 
de mensheid was er eeuwenlang geen 
weg, om aan hun roeping tot heiligheid 
bijzondere uitdrukking te geven. Alleen 
wie voor de geestelijke stand koos, leid-
de – bij wijze van spreken aantoonbaar 
– een aan God gewijd leven.

Het is wel normaal voor een chris-
ten niet aan de fles te hangen, borde-
len te mijden en geen buitenechtelijke 
kinderen voort te brengen. Maar is er 
een reden, dit bij een leek oogluikend 
te accepteren, zich echter bij een cleri-
cus in alle toonaarden van moralisti-
sche opwinding uit te putten? Ja, maar 
een priester moet toch een voorbeeld 
zijn! En de niet-clericus? De gedoopte 
christen in de familie, voor zijn kinde-
ren, op zijn werk, onder vrienden en 
bekenden: moet hij niet evengoed een 
voorbeeld zijn? Staat hij niet onder een 
en dezelfde wet als de geestelijke? Is hij 
misschien te dom, om te begrijpen, dat 

de Tien Geboden, die sinds drieënhalf 
duizend jaar de grondwet van het volk 
Gods zijn, geen onderscheid maken tus-
sen hen, die de dienst aan het altaar ver-
richten, en degenen, die erbij komen 
om God de eer te geven?

Er is in het christendom nu eenmaal 
geen tweeklassen moraal. Bij alle nood-
zakelijke ernst, die de priester eraan zou 
moeten besteden, als openlijk zichtbare 
vertegenwoordiger van de Kerk – die bo-
vendien bijvoorbeeld bij de toediening 
van de sacramenten ‘in persona Christi’ 
handelt – voor niemand een aanleiding 
tot ergernis te zijn, zouden omgekeerd 
de leken juist degenen, die hun leven 
helemaal in dienst van de christelijke 
gemeenschap gesteld hebben – door 
hun gebed, maar ook met hun persoon-
lijke deelname en krachtdadige onder-
steuning, bijzonder moeten bijstaan. 
Als er niet zoveel geestelijken zo alleen 
gelaten zouden worden door hun paro-
chie, dan zouden hun misstappen veel 
zeldzamer zijn.

Nu nog een woord over de zoge-
naamde “verheimelijkte” grove fouten. 
De plaats, waar een priester zich in zul-
ke gevallen kenbaar maakt of waar de 
overeenkomstige klachten voorgelegd 
worden, is het voor hem verantwoorde-
lijke ordinariaat, dat wil zeggen de bis-
schop van zijn bisdom en diens naaste 
medewerkers. Hun taak is het dan ook, 
weer “voor orde te zorgen” en schaden 
weer te herstellen, wanneer dat nodig 
zou zijn. Zij zijn echter ook de concre-
te plaats in de Kerk, die er verantwoor-
delijk voor is, voor de priester alle we-
gen tot herstel en verzoening te openen, 
die geen enkel zondaar onthouden zou 
mogen worden. Dat dit echter met de-
zelfde discretie en vertrouwelijkheid ge-
beurt, waarop ook iedere andere gelovi-
ge recht heeft, spreekt vanzelf.
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schappelijke werken is het voor koning 
Sisebut geschreven “Etymologiae”, ook 
“Origenes” genoemd, dat in 630 afge-
sloten werd, waarna Isidorus’ leerling 
en vriend Braulio dit werk indeelde in 
twintig boeken en het uitgaf. Deze “Ety-
mologiae” vatten als in een soort ency-
clopedie de totale wereldlijke en gees-
telijke systematische verwerking van de 
zeven vrije kunsten en een beknopt over-
zicht van de tot dan toe bekende wereld 
geschiedenis. Het “Kadaster van de hele 
middeleeuwen” (E.R. Curtius), uit al-
lerlei voorbeelden samengesteld, licht, 
natuurverschijnselen als zon- en maan-
verduistering, dag en nacht, aardbeving 

enz. toe en biedt verklaringen voor bij-
na alle bereiken van het menselijk be-
staan, zoals bijv. spraak en grammatica, 
rechten en plichten. Maar ook over het 
alledaagse weidt Isidorus uit: zo veroor-
deelt hij bijv. zeer streng het theaterwe-
zen. Evenals in de “Etymologiae” geeft 
Isidorus ook in het aan Sisiburt opge-
dragen geschrift “De natura rerum” en 
korte beschrijving van het natuurge-
beuren. In zeker opzicht wordt dit werk 
aangevuld door “De ordine creatura-
rum”, een werk dat eveneens uitvoerig  
op de wereld van de geestelijke en mate-
riële sfeer ingaat. Daarbij wordt evenwel 
het natuurwetenschappelijke in verhou-
ding tot het leven na de dood (Vage-
vuur, Paradijs, Laatste Oordeel) nogal 
bijkomstig behandeld. Aan de hand van 
de methode van de begripsherleiding 
heeft Isidorus geprobeerd de betekenis 
van belangrijke, centrale begrippen uit 
te leggen. In de etymologie ziet Isidorus 
een van de manieren om te leren, om 
via de spraak de weg van de kennis te 
vinden. Dit uitgangspunt koos Isidorus 
ook voor het grammaticale werk “Dif-
ferentiae”, waarvan de boeken I en II 
in alfabetische volgorde een groep van 
woordsoorten bij het passende begrip 
plaatst. Anders dan de titel “Synonyma” 
laat vermoeden, worden hier geen lexe-
men gerangschikt; integendeel beklaagt 
een zondige ziel de menselijke ellende, 

Isidorus werd rond 560 geboren 
in Cartagena en stierf op 4 april 
636 in Sevilla. Hij stamde uit 

een voorname familie, die in het mid-
den van de zesde eeuw van Cartagena in 
Zuidoost Spanje naar Sevilla verhuisde. 
Waarschijnlijk werd de familie uitgewe-
zen op instigatie van Byzantijnse auto-
riteiten. De oudere broer van Isidorus, 
Leander, was bisschop in het westgoti-
sche Sevilla, zijn tweede broer, Fulgenti-
us, was bisschop van Astigi, zijn zus Flo-
rentina werd non. Als opvolger van zijn 
broer Leander werd Isidorus omstreeks 
600 metropoliet van Sevilla. Tot aan 
zijn dood bevorderde Isidorus de asce-
tische en wetenschappelijke vorming 
van de geestelijken en de oprichting van 
behoorlijke scholen (in Sevilla, Toledo, 
Saragossa e.a.), die hij van rijke bibli-
otheken voorzag. Verder beïnvloedde 
hij de Spaanse geschiedenis op door-
slaggevende wijze; zijn voorzitterschap 
van het vierde rijksconcilie te Toledo, in 
633, geeft daarvan een indrukwekkend 
getuigenis, Maar Isidorus kreeg vooral 
een buitengewone betekenis door zijn 
omvangrijk werk als schrijver. In zijn 
werken – overgeleverd in meer dan dui-
zend handschriften en talrijke drukwer-
ken – behandelt hij natuurwetenschap-
pelijke, grammaticale, historische en 
theologische thema’s. Het belangrijkste 
geschrift in de rij van de natuurweten-

Geestelijk leven

H. Isidorus, bisschop, 
belijder en kerkleraar
4 april

en wel in iedere taaleenheid met syno-
nieme uitdrukkingen

Isidorus schreef verder ook werken 
op historisch en biografisch gebied. 
Maar op de eerste plaats schreef hij als 
theoloog. Met zijn dogmatische en the-
ologische werken beïnvloedde hij in 
hoge mate de geloofs- en zedenleer tot 
in de late middeleeuwen.

Isidorus was de laatste van de oude 
christelijke filosofen en ook de laatste 
van de grote Latijnse kerkvaders. Zijn 
geschriften werden al vroeg verspreid. 
In Ierland werden zijn werken al in 650 
gebruikt. Van hieruit bereikte een groter 
deel van zijn geschriften de rest van Eu-
ropa, tot in de15de/16de eeuw; daarna 
nam de interesse af.

Ferdinand van Castilië en Leon 
(1035 –1065) liet zijn relieken van Se-
villa naar Leon overbrengen; later werd 
hier de stiftkerk San Isidore gebouwd.

Samenvattend kan men zeggen: 
Isidorus verbond de vroege middeleeu-
wen met de bijbelwetenschap en de the-
ologie van de patristiek; hij heeft hoge-
lijk bijgedragen tot het begrip van de 
antieke overlevering en tenslotte heeft 
hij met succes het systeem van de ze-
ven vrije kunsten doorgegeven. Isido-
rus werd in 1598 heilig verklaard en in 
1722 tot kerkleraar benoemd.

Dat hij in al die eeuwen niets aan 
betekenis verloren heeft, blijkt wel uit 
het feit dat hij in het afgelopen decen-
nium de officieuze patroonheilige van 
het internet en zijn gebruikers is gewor-
den. Hoe en waarom is Sint Isidorus pa-
troonheilige van het internet? De ponti-
ficale Raad voor Sociale Communicatie 
liet de Observatie Service voor het inter-
net onderzoeken het internet en soort-
gelijke technologieën om een patroon-
heilige te selecteren die het beste de 
idealen en belangen van computeront-
werpers, programmeurs en uiteraard in-
ternet-gebruikers. De raad koos voor de 
H. Isidorus. Hun motivatie: “De heilige 
die de bekende Etymologiarum schreef 
gaf zijn werk de structuur die lijkt op 
een database. Hij startte een systeem dat 
nu bekend staat als ‘flashes’. Het is heel 
modern, ondanks dat het in de zesde 
eeuw reeds werd bedacht. Sint Isidoor 
volbracht zijn werk met grote samen-
hang: het is compleet en de onderdelen 
vullen elkaar aan..
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arbeid eerder schijnen te beminnen dan 
te werken.

De geleerde pater Avila heldert dit 
met een gewone, maar uiterst leerzame, 
gelijkenis op. Wij moeten, zegt hij, bij al 

onze werken doen, wat een brave echt-
genote doet, die haar man teder bemint. 
Komt deze vermoeid en met stof over-
dekt van een lastige reis terug, dan zal 
zij met eigen handen zijn voeten was-
sen, hem reinigen en hem spijzen op-
dienen. Uit de grote voorkomendheid, 
opgetogenheid en vreugde, waarmee zij 
hem al die diensten bewijst, kan men 
duidelijk zien, dat zij door oprechte 
liefde gedreven wordt. Verrichten wij 
onze werken op dezelfde wijze! Werken 
wij voor God met dezelfde blijdschap, 
ijver en vervoering! Mochten wij deze 
in den akker verborgen, en toch zo ge-
makkelijk te verkrijgen schat bemach-
tigen, wat zouden wij rijk zijn en hoe 
volmaakt zouden wij worden! Dit is de 
ware kunst om goud te maken, waar-
door namelijk ijzer en koper in zuiver 
goud veranderd worden; want hoe ne-
derig en gering een werk op zichzelf ook 
zijn mag, daardoor wordt het kostbaar 
en van de grootste waarde. Beijveren wij 
ons voortaan, dat alles wat wij doen aan 
zuiver goud gelijk is, omdat dit zo ge-
makkelijk is en geen moeite vraagt. En 
zoals in de tempel van Salomon alles 
met goud of met goud overdekt was, zo 
zullen ook onze handelingen, indien zij 
uit liefde tot God en tot zijn verheerlij-
king gebeuren, in Gods ogen van goud 
en van de grootste waarde zijn.

is, de wil te doen van Hem, die mij ge-
zonden heeft. Dit moet derhalve onze 
spijs zijn bij alles wat wij doen. Indien 
u studeert, of biecht hoort, of anderen 
onderwijst, of het woord Gods verkon-
digt, dan mag uw spijs niet zijn het ge-

noegen, dat u in de studie, in het onder-
wijs, in het prediken enz. vindt; maar 
uw spijs moet zijn het genoegen, dat 
er bestaat in het volbrengen van Gods 
wil, die u dit werk heeft opgelegd. Belast 
men u met huiswerk en andere nederi-
ge bezigheden, zoek alleen uw genoe-
gen in het doen van Gods wil. De spijs 
van de portier of de ziekenverzorger ver-
schilt niet van de spijs van den prediker 
of overste. U moet dus in uw betrekking 
even tevreden zijn, als zij in de hunne. 
Want daar het volbrengen van Gods wil 
de enige reden is, waarom zij tevreden 
moeten zijn, zoo kunt u even tevreden 
leven als zij, indien u als een goed en 
geestelijk wiskunstenaar, niet bij de stof 
of de soort van uw werk (namelijk bij 
de handeling, die u te doen hebt) blijft 
staan, maar alleen acht slaat op hetgeen 
God van u verlangt. 

Daarom moeten wij immer deze 
woorden in de mond en in het hart heb-
ben: Heer, om uwentwille doe ik dit, tot 
uw eer, omdat gij het wilt, en in deze 
oefening onophoudelijk voortgaan, tot-
dat wij al onze werken verrichten, zo-
als de H. Paulus zegt: als dienden wij de 
Heer en niet de mensen, dat wil zeggen, 
totdat wij God met de daad in al onze 
werken beminnen, en er onze vreugde 
in vinden Gods wil in alles te volbren-
gen. Zo doende zullen wij bij al onze 

Geestelijk leven

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

Alfonsus Rodrigues

Hoe wij onze werken 
met een zuivere mening 

kunnen verrichten.

De leraren van het geestelijk 
leven bedienen zich van 
de volgende passende ge-

lijkenis, om uit te leggen op welke wij-
ze men zijn werken met de zuiverste 
en volmaaktste mening kan verrichten. 
Zoals iemand, die de meetkunde beoe-
fent, zeggen zij, bij de lichamen enkel 
op de drie afmetingen, lengte, breedte 
en hoogte, en op hun uiterlijke gedaan-
te zijn aandacht vestigt, en zich niet be-
zig houdt met de stof waaruit de zaken 
bestaan, omdat deze voor hem onver-
schillig is, zo moet ook de ware die-
naar van God bij al zijn werken alleen 
daarop toezien, dat hij de wil van God 
volbrengt. Van de stof echter moet hij 
zijn aandacht aftrekken, dat is, hij moet 
zijn blik niet vestigen op de soort van 
bediening, die men hem oplegt, noch 
op de hoedanigheid van werkzaamhe-
den, waartoe men hem gebruikt, om-
dat daarin onze volmaaktheid niet ge-
legen is: de volmaaktheid bestaat enkel 
hierin, dat wij Gods wil volbrengen en 
in al ons doen en laten slechts zijn ver-
heerlijking zoeken. Dit leert ons de H. 
Basilius met de woorden van de apos-
tel Paulus: het leven en de levenswijze 
van de christen, zegt hij, heeft slechts 
een enkel doel, de eer van God; want 
hetzij gij eet, hetzij gij drinkt, hetzij gij 
iets anders doet, doet alles ter eer van 
God, zegt de apostel Paulus sprekende 
in de Heer.

De goddelijke Verlosser heeft ons 
hetzelfde geleerd. Op zekere dag was 
Hij, vermoeid van een lange tocht, 
bij de bron van Jacob gaan zitten, en 
had een gesprek met een Samaritaan-
se vrouw aangeknoopt. Zijne leerlin-
gen waren intussen naar de stad gegaan 
om eten te kopen. Bij hun terugkomst 
vroegen zij hun meester dringend, eni-
ge spijs te nuttigen. Maar Hij antwoord-
de hun: ik heb een spijs te eten, die gij 
niet kent. Toen zeiden de leerlingen 
tot elkaar: heeft iemand Hem eten ge-
bracht? Jezus sprak tot hen: mijn spijs 
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Moet ik bewijzen, dat u door tegen 
een mens te misdoen, verloren bent 
gegaan? Als de man tegen wie u mis-
deed, u onder vier ogen terechtwijst, 
en u naar hem luistert, heeft hij u ge-
wonnen. Wat betekent dat “hij heeft u 
gewonnen”anders dan dat u verloren 
zou zijn geweest, als hij u niet gewon-

nen had? Want als u niet zoek was ge-
raakt, hoe heeft hij u dan gewonnen? 

Niemand mag het dus gering ach-
ten, wanneer hij zondigt tegen een broe-
der. Want ergens zegt de apostel: “Door 
te zondigen tegen de broeders en hun 
angstvallig geweten te kwetsen, zondigt 
gij tegen Christus,”en wel hierom, om-
dat wij allen tot ledematen van Christus 
gemaakt zijn. Hoe zondigt u niet tegen 

Waarom wijst u hem te-
recht? Om de pijn die hij 
u met zijn wandaad be-

rokkend heeft? Ik hoop van niet. Als u 
het uit eigenliefde doet, is uw daad niets 
waard; doet u het om zijnentwil, heel 
veel. Ook uit Christus’ woorden kunt u 
opmaken, ter wille van wie u dit doen 

moet: van uz3lf of van hem? Hij zegt: 
“Luister hij naar u, dan hebt gij uw broe-
der gewonnen.” Handel dus om zijnent-
wil, om hem te winnen. Door zo te han-
delen wint u hem, die zonder deze daad 
van u verloren zou zijn. Hoe komt het 
dan, dat velen de zonden tegen de naas-
tenliefde geringschatten en zeggen: Wat 
heb ik voor ergs gedaan? Ik misdeed 
maar tegen een mens. Acht dit niet ge-
ring: misdoen tegen een mens.

Geestelijk leven

Aankondigingen

Nederland 

zat.         12 april  Bijeenkomst Derde Orde in Den Haag

België en Nederland

ma.  t/m zat.    21 t/m 26 april Retraite voor dames (Geestelijke Oefeningen)   
  

Misintenties 

Bij deze willen wij u attent maken op de gewijzigde tarieven voor misintenties.  
De aangepaste bedragen zijn:

   15,-  euro voor de gewone misintentie
 150,-  euro voor een noveen van missen
 600,-  euro voor een ononderbroken reeks van dertig missen

  

Homilie van de H. Augustinus
Over het evangelie van de H. Mattheüs 18, 15-22
“Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier 
ogen terecht.”

Christus, die zondigt tegen een lidmaat 
van Christus?

Laat dus niemand zeggen: ”Ik heb 
niet tegen God gezondigd, ik heb maar 
tegen een mens gezondigd; een lichte 
zonde, als het er een is”. Misschien zegt 
u hierom: Het is een lichte zonde, om-
dat hij gauw hersteld wordt. Je hebt te-
gen je broer gezondigd: maak het goed 
en je bent klaar! Neen, op dit gebied 
hebt u al gauw iets dodelijks gedaan; 
maar ook: het geneesmiddel hebt u al 
gauw gevonden. Wie van ons, broeders, 
durft het hemelrijk verhopen, wanneer 
het Evangelie zegt: “Wie tot zijn broeder 
zegt: jij dwaas, zal strafbaar zijn met het 
vuur van de hel”? Verschrikkelijk drei-
gement! Maar ziehier het geneesmiddel: 
“Als gij uw gave komt brengen naar het 
altaar en daar schiet u te binnen dat uw 
broeder iets tegen u heeft, laat dan uw 
gave voor het altaar achter.” God wordt 
niet boos, dat u even wacht met uw gave 
erop te leggen. God zoekt uw persoon 
meer dan uw gave.
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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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Priesterbroederschap St. Pius X
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Pater J. Wegner
(verantwoordelijke uitgever)
M.L. Bastiaanse
Priorij St. Clemens
Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.
e-mail: info@stpiusx.nl

Bankrekeningen:
giro nr. 39 90 790 
bank  nr. 68 67 70 595
België:  PCR 000 - 0022356 - 46
t.n.v.  Stichting St. Jozef, 
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Giften ter ondersteuning
Het Informatieblad wordt U op aan-
vraag gratis toegezonden. Uw giften 
ter ondersteuning van ons werk zijn 
zeer welkom: ze vormen de enige fi-
nanciële steun voor het apostolaat van 
de Priesterbroederschap St. Pius X. 

Gebruik daarvoor a.u.b. de hierbij in-
gesloten acceptgirokaart of overschrij-
vingsformulier.

Voor België:
E.H. R. Schmitt
Priorij van het Allerheiligste 
Sacrament
KBC 406-2060911-59
Priesterbroederschap St. Pius X, He-
melstraat 21-23, 2018 Antwerpen

U vindt ons ook op internet:
www.stpiusx.nl
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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 ontstaan. Zij 
bewijzen een prachtige dienst aan een-
ieder die, gewend geraakt aan gods-
dienstige uitwendigheden, op zoek gaat 
naar verdieping.

€ 2,50

EDITORIAL
Het huwelijk is niet door 
mensen ingesteld of hersteld, maar 
door God. 
Pater Jürgen Wegner

BAND TUSSEN GOD EN MENS
Toespraak van Benedictus XVI bij 
de opening van de pastorale bij-
eenkomst van het bisdom Rome 
over het thema familie

RELIGIEUZE OPVOEDING
Veel ouders zijn onzeker en weten 
niet hoe en in hoever ze hun kin-
deren religieus moeten opvoeden.  
Pater Jürgen Wegner

ONONTBINDBAARHEID...GELIJKGE-
RECHTIGDHEID
Alleen het christelijke, exclusieve 
huwelijk staat aan de vrouw toe 
om gelijkgerechtigd naast haar man 
te staan.
Pater Jürgen Wegner

HET GEZIN IN HET CENTRUM VAN DE 
POLITIEKE STRIJD
Het debat over het gezin, zijn defi-
nitie, zijn rechten en zijn prioritei-
ten, moet in het centrum van het 
politieke leven geplaatst worden.
Pater Alain Toulza

GOD IS DOOD deel 2
Prof. Dr. Edith Düsing

IN BEELD EN GELIJKENIS
De kinderen op de markt
J.P.M. van der Ploeg O.P.

HEILIGE THOMAS VAN AQUINO
Het werk van God in de wereld

GEESTELIJK LEVEN
Geloofsvragen
Juist in het privéleven van de geestelijken zijn 

er een heleboel problemen en misstappen.

Heiligenlevens
H. Isidorus, bisschop, belijder en kerkleraar.

De oefening der christelijke vol-
maaktheid
Hoe wij onze werken met een zuivere me-
ning kunnen verrichten.

Homilie van de H. Augustinus
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De wonderen van Pater Pio
Renzo Allegri,                                                                                
vertaald en aangevuld door Henk Rooyakkers

Pater Pio was zijn leven lang het grote 
voorbeeld hoe de mens in deze mo-
derne tijd in het leven moet staan. 
Jaarlijks bezoeken meer dan 4 miljoen 
mensen zijn graf, vereren hem en vra-
gen hem om steun.
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