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Geachte lezers,

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat paus Pius 
XII stierf. Vijftig jaar, dat is veel in een mensenleven. 
Vijftig jaar, dat is veel voor een crisis in de Kerk.

Wil dat zeggen dat 9 oktober – de dag van het 
overlijden van Pius XII – het begin van deze crisis 
aangeeft? Zeker niet. Uiteindelijk zijn het experi-
ment van de priester-arbeiders, de vernieuwing van 
de Goede Week, het nieuwe feest van St. Jozef de Ar-
beider, de weigering om Rusland toe te wijden aan 
het Onbevlekt Hart van Maria (onder de invloed van 
pater Dhanis S.J.) en de bisschopsbenoeming van 
Karol Wojtila (op 4 juli 1958) zeker het werk van 
Pius XII. (Zonder er lang bij stil te staan, omdat het 
niet de plaats is, zal men ons toegeven dat deze da-
den op verschillende manieren gewaardeerd kunnen 
worden…)

En toch, het leven en de leer van Pius XII tonen 
ons iemand die intens bezorgd is, het geloof en de 
tradities van de Kerk te bewaren, in overeenstem-
ming met de eed die hij afgelegd had bij zijn kroning 
tot paus. Als de paus soms verkeerd geraden kan zijn 
geweest, als de geschiedenis heeft geleerd dat hier en 
daar de ’inimicus homo’ zich van de stedehouder 
van Christus  heeft bediend om het onkruid te zaai-
en dat vervolgens zou ontkiemen tot het Tweede Va-
ticaans Concilie, dan was dat tegen wil en dank.

Mediator Dei en Humani generis werden juist 
geschreven om in te gaan tegen de modernistische 
promotors van de “ nieuwe theologie” en van de 
ontspoorde liturgische beweging. En toen hij analy-
seerde wat Vaticanum II had kunnen zijn, zei mgr. 
Lefebvre dat het voldoende geweest zou zijn de zeer 
talrijke lezingen en geschriften van Pius XII over te 
nemen, omdat zij een prachtige synthese van de leer 
van de Kerk vormden. Tenslotte, het feit zelf dat het 
concilie er heel vaak van afgezien heeft te verwijzen 
naar Pius XII –speciaal over de kwestie van de defi-
nitie van de Kerk- is het beste bewijs dat zijn leer, de 
leer van altijd, de vernieuwers niet aanstond.

Dit nummer van het Informatieblad geeft geen 
passages van Pius XII over de moraal; maar wie kent 

Editorial

niet de talrijke betogen van deze ijverige ‘servus servo-
rum Dei’ voor het gezin en voor de vooruitgang van de 
verloskunde?  U zult, daarentegen, uw voordeel kunnen 
doen met het lezen van de scherpe analyse van ‘Medi-
ator Dei’, die enkele jaren geleden in ‘Si si no no’ werd 
gepubliceerd, en ook van een toespraak van de mariale 
paus in Lourdes, aangezien we de 150ste verjaardag van 
de verschijningen van Onze Lieve Vrouw aan de H. Ber-
nadette vieren.

Ik hoop u met velen te zien “bij de gezegende grot” 
op het feest van Christus Koning. Pater Wegner, die ik 
hier nogmaals bedank voor de ijver die hij aan de dag 
gelegd heeft als overste van het district van België en 
Nederland, zal ons het plezier en de eer bewijzen van 
zijn tegenwoordigheid in onze groep pelgrims.

Pater Benoît Wailliez

Mediator Dei en Humani generis 
werden juist geschreven om in 
te gaan tegen de modernistische 
promotors van de “ nieuwe 
theologie” en van de ontspoorde 
liturgische beweging.
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Het is de schuld van Pius XII!

Altaren of tafels?
Om te beginnen met de altaren 

die naar het volk gedraaid zijn en uit-
eindelijk tafels zijn geworden voor de 
“maaltijd” des Heren, zelfs als zij ook 
het symbool zijn van men weet niet 
goed welke realiteit. “Zo zou het” – 
leest men, in werkelijkheid, in de en-
cycliek Mediator Dei – “van de rechte 
weg afdwalen zijn aan het altaar zijn 
primitieve vorm van tafel te willen te-
ruggeven, en het zwart geheel te wil-
len afschaffen onder de liturgische 
kleuren”. Zoals iedereen weet is het 
zwart tegenwoordig, als duidelijk eer-
bewijs aan deze richtlijnen van Pius 
XII… verdwenen, zelfs in de missen 
voor de overledenen. Vervolgens heeft 
zich, dankzij de tafel voor de maaltijd 
des Heren, ten slotte het opdragen 
van de mis ‘versus populum’ kunnen 
doen gelden.

Het celebreren aan de tafel en met 
het gezicht naar het volk is, voor hen 
die het niet wisten, niet werkelijk een 
modernistische nieuwigheid, maar 
het is een archeologisch ondersteun-
de praktijk, en als zodanig moet ook 
zij aangemoedigd zijn door Pius XII, 
wanneer hij zegt: “Deze denk- en han-
delwijze zou het overdreven en onge-
zonde archeologisme doen herleven, 
waarmee de onwettige synode van Pi-
stoia begonnen is, en het zou tegelijk 
weer nieuw leven trachten te geven 
aan de talrijke dwalingen, die de aan-
leiding waren tot het bijeenroepen 
van die pseudosynode en die er, tot 
groot nadeel van de zielen het gevolg 
van waren”. Dankzij de mis met het 
gezicht naar het volk, voelt de voor-
zitter van de vergadering zich op on-
dubbelzinnige wijze verantwoordelijk 
en gedraagt zich tenslotte als de verte-

genwoordiger van de vergadering, wat 
natuurlijk in de wensen van Pius XII 
besloten lag toen hij schreef: “Er zijn 
er immers, eerbiedwaardige broeders, 
die gelijkenis vertonend met al vroe-
ger veroordeelde dwalingen, staande 
houden dat het volk een ware pries-
terlijke macht bezit, en dat de pries-
ter slechts handelt als een functionaris 
die door de gemeente is gemachtigd”. 
We moeten natuurlijk ook denken dat 
Pius XII, gegeven zijn grote liefde voor 
de antieke liturgie, werkelijk de com-
munie op de hand na aan het hart lag, 
hoewel Mediator Dei er niet op zin-
speelt.

Creativiteit van de voorzitter van 
de vergadering

Men heeft in ieder geval aan de 
vernieuwende moed van Pius XII de 
afkondiging van de wet van de “crea-

Het is de schuld van 
Pius XII!

Is het u nooit overkomen een twistzieke kwajongen te 

betrappen, die zijn kameraad beschuldigt door te zeggen: 

“Hij is begonnen!”? Zo proberen bepaalde neomodernistische 

exegeten, zeker gealarmeerd (maar niet bedroefd) door de 

rampen die veroorzaakt zijn door de liturgische revolutie, de 

schuld ervan te gooien op Pius XII, door te verzekeren 

dat alles begon met hem, en precies met zijn beroemde 

encycliek over de liturgie Mediator Dei. Pater Henrici S.J. 

schreef het al in het tijdschrift Communio van nov.-dec. 1990. 

Het paulinische maandblad Jésus heeft het in maart 1991 

herhaald waarbij het “de publieke plaats om pausen en 

historische ogenblikken met elkaar te confronteren, daar waar 

er slechts continuïteit en vooruitgang is” betreurt, in het 

hoofdartikel dat juist de titel draagt: “Alles begon met hem”.

Alles is dus uitgegaan van de encycliek Mediator Dei: het is de schuld van Pius XII!

naar Si si no no 325 & 437
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Het is de schuld van Pius XII!

tiviteit” van de “voorzitter” (en van de 
vergadering) te danken, zoals dat dui-
delijk blijkt uit zijn verklaring: “Het is 
dus niet toegestaan aan de willekeur 
van privé personen, zelfs als zij le-
den van de clerus zijn, de heilige en 
eerbiedwaardige zaken over te laten, 
die… de goddelijke eredienst raken”.

En aan wie anders dan aan Pius 
XII danken wij de invoering van wat 
sommige zwakke geesten de “militai-
re dictatuur” van de liturgische leider 
durven noemen, die zijn categorische 
orders doorgeeft aan de gelovigen die 
nog naar de Mis durven gaan, niet om 
te “begrijpen”, maar om te bidden, 
waarbij hij aan die personen zelfs durft 
te verbieden op hun manier te bidden, 
zelfs als zij niemand hinderen? “De 

aanleg, het karakter en de geestelijke 
gesteltenis van de mensen”- schrijft 
Pius XII in werkelijkheid – “zijn zo ge-
varieerd en zo verschillend dat niet al-
len eenzelfde indruk krijgen en op de-
zelfde manier geleid kunnen worden 
door gebeden, gezangen en gezamen-
lijke handelingen. Bovendien, de be-
hoeften en de neigingen van de zielen 
zijn niet bij allen dezelfde en blijven 
ook bij de afzonderlijke personen niet 
dezelfde” en hij maakt de gevolgtrek-
king dat er dus zijn die heel goed kun-
nen deelnemen aan de heilige Mis 
“bijvoorbeeld door de mysteries van 
Jezus Christus godvruchtig te overwe-
gen of door het verrichten van andere 
godvruchtige oefeningen en van ande-
re gebeden die, hoewel in de vorm van 
de heilige riten verschillend, er toch 
door haar natuur bij passen”.

En wie heeft dan gitaren, castag-
netten, muziek en praatjes als op een 

kermis ingevoerd, zelfs in de kapel 
van het Allerheiligste Sacrament van 
de Vaticaanse basiliek, als het niet 
Pius XII in eigen persoon is?

Dankzegging
Zelfs het gebruik, dat snel alge-

meen geworden is, van het achter-
wege laten van de dankzegging na de 
communie, is te danken aan Pius XII 
die dit tot het minimum terugbren-
gen warm heeft bijgebracht in de vol-
gende passage: “De heilige hande-
ling, die door bijzondere liturgische 
normen geregeld wordt, ontslaat, als 
zij ten einde is, hem, die het hemels 
voedsel genuttigd heeft, volstrekt niet 
van de dankzegging. Integendeel, 
het is ten zeerste betamelijk, dat hij 
na het eucharistisch voedsel ontvan-
gen te hebben en na het einde van de 
openbare rituele handelingen zich in 
zichzelf terugtrekt en, innig verenigd 
met de goddelijke Meester, met Hem, 
al naargelang de omstandigheden 
het toelaten, een zoet en vruchtbaar 
gesprek heeft… Als men altijd dank 
moet brengen aan God en nooit mag 
ophouden Hem te prijzen, wie zou 
dan de Kerk durven laken of afkeuren, 
dat zij haar priesters en de gelovigen 
aanraadt, na de heilige Communie 
tenminste enige tijd met de goddelij-
ke Verlosser te spreken, en dat zij in 
haar liturgische boeken geschikte ge-
beden heeft ingelast, met aflaten ver-
rijkt, waarmee de gewijde bedienaren 
vóór de heilige handeling en het nut-
tigen van de Eucharistie zich passend 
kunnen voorbereiden of daarna aan 
God hun dank kunnen betuigen…
Waarom dus, zouden wij degenen 
niet prijzen, die na het ontvangen van 
het eucharistisch voedsel en ook na 
de officiële wegzending van de bijeen-
komst van de gelovigen in innige ver-
trouwelijkheid tezamen blijven met 
de goddelijke Verlosser, niet alleen 
om een verkwikkend onderhoud met 
Hem te hebben, maar ook om Hem 
te danken en naar behoren te prij-
zen en vooral om Hem hulp te vragen 
om alles uit hun ziel te verwijderen, 
wat de uitwerking van het sacrament 
zou verhinderen en van hun kant al-
les te doen, wat de krachtdadige wer-
king van Jezus Christus zou kunnen 
bevorderen?... Zeker, de auteur van 
het gouden boekje over De Navolging 

van Christus spreekt in overeenstem-
ming met de voorschriften en de geest 
van de liturgie, als hij aan hem, die tot 
de heilige tafel genaderd is deze raad 
geeft: “Blijf in afzondering en geniet 
van uw God, want u bezit Hem die de 
hele wereld u niet kan ontnemen”.

Latijn of landstaal?
En werd de afschaffing van het La-

tijn niet opgelegd en nagestreefd door 
Pius XII, terwijl zijn voorgangers het 
Latijn als het bolwerk voor de ver-
dediging van het geloof hadden be-
schouwd, onontbeerlijk voor de vor-
ming van de clerus, onvervangbare 
band van de kerkelijke tucht? “Men 
moet beslist de vermetelheid afkeu-
ren van hen, die systematisch nieuwe 
liturgische gewoonten invoeren of al 
in onbruik geraakte riten doen her-
leven… Wel, wij hebben met grote 
droefheid vernomen, dat dit gebeurt, 
en niet alleen in zaken van gering be-
lang, maar ook in zaken van het aller-
grootst belang; er zijn er immers, die 
bij het hoogheilig eucharistisch offer 
de volkstaal gebruiken”.

Het fameuze “Paasmysterie”
In de Dictionnaire du Concile Oe-

cuménique Vatican II, in het artikel 
“Paasmysterie”, schrijft Adrien No-
cent O.S.B.: “Het zou overdreven zijn 
te denken dat het noodzakelijk is ge-
weest te wachten op het Tweede Vati-
caans Concilie opdat de uitdrukking 
en de theologie van het paasmysterie 
opnieuw intens beleefd zouden wor-
den in de Kerk en door de Kerk. Toch 
moet men erkennen dat deze her-
ontdekking kort geleden is teweeg-
gebracht. Het laatste liturgische do-
cument voor het Tweede Vaticaans 
Concilie, de encycliek Mediator Dei 
van Pius XII (1947), gebruikt de uit-
drukking nog niet. Zij spreekt over de 
verlossing en legt helemaal niet de 
nadruk (sic) op de verrijzenis van de 
Heer Jezus Christus. Men blijft nog 
in de optiek van de dood van Jezus 
Christus, heilbrengende gebeurtenis, 
maar men onderstreept nog niet het 
feit dat zijn verrijzenis evenzeer, en op 
essentiële manier, de komst van het 
heil voor de wereld is. Dit betekent 
natuurlijk niet dat Mediator Dei het 
paasmysterie negeert: in tegendeel, 
alle elementen die het vormen zijn 

“Men moet beslist 
de vermetelheid 
afkeuren van hen, 
die systematisch 
nieuwe liturgische 
gewoonten invoe-
ren of al in onbruik 
geraakte riten doen 
herleven… “
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tributio) waar het de verrijzenis be-
treft. Tenslotte heeft het Concilie van 
Trente onfeilbaar gedefinieerd dat de 
“verdienstelijke oorzaak”van onze 
zaligheid Jezus Christus is, die haar 
voor ons heeft verdiend “door zijn al-
lerheiligst lijden op het kruishout”(D. 
799).

De nieuwe “theologie van het 
paasmysterie”, echter, wil aan de ver-
rijzenis minstens “evenveel” heilbren-
gende waarde geven als aan de dood 
op het kruis, en zij gaat zelfs zo ver 
dat zij haar de voorrang geeft: “zijn 
verrijzenis is evenveel, en op essen-
tiële manier, de komst van het heil 
voor de wereld”. Zo zijn het lijden en 
de dood op het kruis volkomen ver-
dwenen in de glorie van de verrijze-
nis (hoewel de Verrezene doorboorde 
handen en voeten heeft, en zijn Hart 
geopend door de lans), Goede Vrij-
dag is overschaduwd door de zondag 
van de Verrijzenis, de glorieuze belo-
ning wordt in de plaats gesteld van de 
smartelijke verdienste, en men ver-
bergt voor de zielen het feit dat nie-
mand in overeenstemming gebracht 
zal worden met de Verrezene zonder 
dat hij zich tevoren gevoegd heeft en 
zich gelijkvormig heeft laten maken 
aan de Gekruisigde.

Mediator Dei en 
 “het paasmysterie”
In de encycliek Mediator Dei ge-

bruikt Pius XII niet de uitdrukking 
“paasmysterie”(die natuurlijk op ka-
tholieke manier begrepen kan wor-
den); maar hij toont dat hij niet on-
kundig is van de afwijkingen van de 
“theologie van het paasmysterie” , en 
hij veroordeelt hen die de neiging ver-
tonen het  gelukzalige doel te schei-
den van de smartelijke weg: “ Hoe 
ver zijn sommige moderne schrijvers 
verwijderd van de oorspronkelijke 
en ware opvatting van de liturgie. Zij 
aarzelen niet te beweren dat er in de 
godsvrucht van de gelovigen een ver-
andering plaats gehad zou hebben 
waardoor Christus bijna onttroond 
is, de verheerlijkte Christus is verbor-
gen… Sommigen gaan zelfs zo ver dat 
zij de afbeeldingen van de goddelijke 
Verlosser, zoals Hij lijdt op het kruis, 
uit de kerken zouden willen verwij-
deren. Maar die valse meningen zijn 
geheel tegengesteld aan de gezonde 

materieel vervat in dit belangrijk do-
cument van het leergezag (…). Maar 
van deze elementen neemt men noch 
de eenheid noch de synthese waar”.

Volgens Nocent wordt het paas-
mysterie gekenmerkt door het verla-
ten van “de optiek van de dood van 
Jezus Christus, verlossingbrengende 
gebeurtenis”(waarbij Pius XII “blijft”) 
om te onderstrepen “dat de verrijze-
nis evenzeer (sic), en op essentiële 
manier (sic), de komst van het heil 
voor de wereld is”2.

Bijgevolg zeggen, dat de verrijzenis 
van Jezus “evenzeer” verlossingbren-
gende gebeurtenis is als zijn dood, en 
dat zij het zelfs “op essentiële wijze” 
is, komt erop neer de traditionele leer 
van de Kerk achter zich te laten, of be-
ter gezegd haar te betwisten.

Het Lijden is verdienstelijke 
oorzaak van ons heil

Jezus zelf verklaart dat Hij “het le-
ven is komen geven” en “zijn bloed 
vergieten” om de zonden van de men-
sen uit te boeten (Mt. 20, 28; Mc 10, 
45), en bij het Laatste Avondmaal 
celebreert Hij het eucharistisch Of-
fer van zijn lichaam en zijn vergoten 
bloed “tot vergeving van de zonden”, 
zonder enige verwijzing naar de verrij-
zenis (Lc. 22, 19; Mt. 26, 28); aan de 
leerlingen van Emmaüs zegt Hij dat 
zijn verrijzenis de vrucht is van zijn 
lijden (Lc. 24, 25-26). Inderdaad ver-
klaren het Oude zowel als het Nieuwe 
Testament dat, in het plan van God 
“Christus ons door de dood moest 
vrijkopen van de dood ”3 en, door de 
dood, voor zichzelf en voor het Mys-
tiek Lichaam de verrijzenis verdienen. 
Als dus alle handelingen van het le-
ven van Christus verdienstelijk zijn en 
hun toppunt bereiken in het lijden en 
de dood, waardoor Hij voor ons de za-
ligheid heeft verdiend, de verrijzenis, 
echter, heeft niets voor ons verdiend, 
maar zij is de zegevierende afsluiting 
van het verlossingswerk, de beloning 
voor de vernederingen van het lijden, 
het prototype van onze geestelijke ver-
rijzenis, evenals het loon voor onze li-
chamelijke verrijzenis, en in dat op-
zicht, en niet in een ander, behoort zij 
tot de volledigheid van de Verlossing. 
De Kerkvaders spreken immers over 
“verdienste” waar het het lijden en de 
dood betreft, en over “beloning” (re-

traditionele leer (…). De heilige litur-
gie stelt ons de gehele Christus voor 
ogen in de verschillende toestanden 
van zijn leven (…). En omdat zijn bit-
ter lijden het voornaamste mysterie 
vormt waar ons heil uit voortkomt, is 
het volgens de eisen van het katholie-
ke geloof, dit mysterie in het helder-
ste licht te plaatsen, omdat het als het 
ware het middelpunt van de goddelij-
ke eredienst vormt, omdat het eucha-
ristisch offer het dagelijks opnieuw 
voorstelt en hernieuwt, en omdat alle 
sacramenten in heel nauw verband 
staan met het kruis”.

Het is duidelijk dat Pius XII de 
verrijzenis niet van het lijden scheidt, 
niet meer dan de Kerk ooit gedaan 
heeft, maar dat hij haar evenmin de 
voorrang geeft in vergelijking met het 
lijden. In de “nieuwe theologie van 
het paasmysterie”, echter, volgt de li-
turgische fase logisch uit de theologi-
sche fase: “het middelpunt, de essen-
tiële kern van de liturgie” is niet meer 
het Kruisoffer, maar het “paasmyste-
rie” en dus de verrijzenis (A. Nocent 
cit.). De kardinalen Ottaviani en Bac-
ci wezen op het afglijden van de “No-
vus Ordo Missae” naar de theologie 
van het “paasmysterie” toen zij, in 
hun “Kort kritisch onderzoek” dat op 
Pinksteren 1969 aan Paulus VI werd 
aangeboden, erop wezen dat “de for-
mule ‘Memoriale Passionis et Resur-
rectionis Domini’ onjuist is, omdat de 
Mis de gedachtenisviering is van het 
enige offer, dat in zichzelf verlossend 
is, terwijl de verrijzenis er het logisch 
gevolg van is”.

Maar paus Pius XII was er niet 
meer en de “rook van Satan” had 
toen de hemel van het eeuwige Rome, 
moeder en meesteres van de waar-
heid, zeer verduisterd. 

1. Thema dat ongeveer 14 jaar later suc-

ces gehad heeft in een bepaalde toespraak 

tot de Curie…

2. L. Ott. Compendium de Théologie Dog-

matique, ed. Marietti 1956, blz. 309.

3. St. Thomas, Quodlib, 2q. 1 a 2.
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Onze Lieve Vrouw in het mysterie van de verlossing

Het mysterie van 
de verlossing

Het mysterie van het ge-
loof, “mysterium fidei”, dat 
is het mysterie van de verlos-

sing, het mysterie van het offer, 
en het altaar is het nieuwe Gol-

gotha. O diep en ondoorgron-
delijk mysterie van onze altaren! De 
Verlosser heeft de voor altijd dode en 
steriele offers en riten van de oude 
wet, afgeschaft om met zijn bloed, als 
priester en slachtoffer, het unieke of-
fer, enig losgeld voor de eeuwige ver-
lossing, te brengen.

De priester van de nieuwe wet, de 
priester van het Evangelie die u het al-
taar ziet opgaan en het offer opdragen 
is geen druïde, geen flamen of haru-
spex: hij gaat niet zoals zij slachtoffers 
kelen en onreine slachtoffers aanbie-
den aan valse en misleidende godhe-
den; hij is geen priester van Levi: hij 
gaat geen wierook branden en het of-
fer verbranden voor een voorhang die 
de getuigen van het goddelijk verbond 
aan zijn blikken onttrekt. Nee! Hij is 
een uitverkorene, deelnemer aan het 
onvergelijkelijke en eeuwige priester-
schap van Christus, om ter gedachte-
nis aan Hem hetzelfde te doen, wat 

Hijzelf heeft gedaan; hij is een andere 
Christus, uitgekozen als Aaron, maar 
hij is meer dan Aaron, want als hij 
de berg bestijgt en als hij het duister 
binnengaat, dan is dat niet zoals Mo-
zes op de berg Sinaï helemaal om-
huld door wolken, te midden van 
het gerommel van de donder, en 
ook niet in een tabernakel gemaakt 

van bokkenvel, maar in de schaduw 
van het cenakel, in de grote duisternis 
van Golgotha om aan God het god-
delijk slachtoffer aan te bieden en te 
offeren, dat de zonden van de wereld 
uitwist, dat de gerechtigheid van de 
Vader tot bedaren brengt, dat de deu-
ren van de hemel opent en er in over-
vloedige stromen de barmhartigheid 
en de vergeving uit doet neerdalen, de 
zuivering, niet van de lichamen maar 
van de zielen.

De duisternis van het geloof
Ja, de duisternis van Golgotha is 

de duisternis van het geloof omdat 
het domein van het geloof dat van 
het onzichtbare is, omdat de verdien-
ste van het geloof er juist in bestaat, 
vastberaden stand te houden te mid-
den van de duisternis, zoals de Maagd 
Maria aan de voet van het kruis waar-
op haar goddelijke Zoon sterft, om-
dat de hoogten van het geloof zich 
ver boven de sterren verheffen. Daar 
waar het menselijk oog niet door-
dringt, waar God leeft in een ontoe-
gankelijk licht, waar God onzicht-
baar blijft voor wie de dood niet heeft 
meegemaakt. Waar de Zoon van God, 
die gekruisigd werd, van zijn heili-
ge wonden de zon van het paradijs 
maakt, en van zijn kruis de standaard 
van zijn jubelende gevolg, de trofee 
van zijn hoogste overwinning op de 
laatste dag. Hij is op onze altaren het-
zelfde offer, gedood, verrezen, onster-
felijk en binnengegaan in zijn glorie, 
die de verloste en triomferende Kerk 
in de hemel bezingt en verheerlijkt. 
Hij is dezelfde Verlosser, altijd priester 

Onze Lieve Vrouw 
in het mysterie 

van de verlossing
Bewerking van de toespraak van kardinaal Pacelli in Lourdes, op 28 april 1935
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en slachtoffer, altijd voor ons zijn of-
fer aanbiedend aan de Vader: “sempi-
ternum habet sacerdotium, …semper 
vivens ad  interpellandum pro nobis” 
(“Hij heeft een altijddurend priester-
schap, …altijd levend om voor ons te 
bemiddelen”)(Hebr, 7, 24-25).

Aan zijn voeten, op een andere 
troon, schittert de verheven Konin-
gin des hemels, de schoonste verove-
ring van de Verlossing, de onbevlekte 
Maagd, Moeder van God. En rondom 
haar, onder het enorme koor van de 
wijze maagden, merk ik een nederig 
meisje op uit de dalen van de Pyre-
neeën, in haar gelukzalige extase, aan-
dachtig kijkend en terugvindend in de 
luister van de heiligen, Haar die haar 
in haar intieme ontmoetingen bij de 
grot van Massabielle op een dag met 
een glimlach haar mooiste naam had 
bekend gemaakt. Ja, Bernadette, schit-
terende lelie uit de bloeiende tuinen 
van Frankrijk, tril van vreugde; zing 
met Jeanne d’Arc de hymne van de 
maagden die, in het gevolg van de 
Onbevlekte Maagd, zich in een stoet 
opstellen voor het Lam, dat geofferd 
is voor het heil van de wereld.

Onze hoop is in het kruis
Ja, onze hoop, heel ons geloof, dat 

er de kern en de realiteit van is, is in 
de hemel, en blijft daarboven geves-
tigd; maar hier op aarde steunt zij ons 
leven. Als in de hemel de koren van 
de engelen en de koren van de zege-
vierende Kerk voor de troon van God, 
in de naam van Christus en van zijn 
kruis, glorie, eer, heil en zegen zin-
gen, dan stelt op aarde de Kerk van de 
gelovigen die nog pelgrims zijn heel 
haar hoop op het kruis: “O crux, ave, 
spes unica!”

De oceaan van de mensheid be-
weegt, de volkeren verheffen zich als 
de golven en stoten tegen elkaar on-
der de druk van de winden van de 
sociale en politieke hartstochten. De 
oevers en de stranden van de vrede 
worden geslagen en geschokt door 
de onstuimige golven. De duisternis 
van de toekomst verergert de vrees: 
en op wie vestigen wij onze hoop op 
rust, kalmte en vrede? Wie zal de win-
den en de stormen bevelen? Wie zal 
hun gehuil en hun woede tot zwijgen 

brengen? Wie zal de harten en de be-
slissingen van de staatslieden leiden 
bij de geduchte taak, de volkeren te 
doen overeenstemmen in het Recht? 
Wie zal hun toewijding en hun con-
stante inspanningen om de vrede te 
verzekeren en de mensheid van haar 
angsten te bevrijden vruchtbaar ma-
ken?

Vreest niet, broeders. Op de gol-
ven en op de stormen loopt in de 
schaduw van de tabernakels de Heer 
van hemel en aarde. Nee, Hij zal niet 
onverschillig aan de andere kant van 
onze onrustig bootje voorbijgaan. Hij 
zal naar ons toekomen en zeggen: 
Hebt vertrouwen; Ik ben het, vreest 
niet: “Habete fiduciam; ego sum, no-
lite timere”(Mat, 14, 27). Heeft Hij 
niet beloofd dat Hij met ons zou zijn 
tot aan het einde der tijden? Sinds 19 
eeuwen blijft Hij aan de zijde van zijn 
Bruid, de Kerk, die te midden van de 
rukwinden en de stormen van de we-
reld zonder vrees en zonder schade, 
zegevierend over alle wederwaardig-
heden, met Hem naar de haven van de 
eeuwigheid, haar bestemming, vaart. 
Geloven wij dan niet in Hem? Kennen 

wij Hem misschien niet? O, laat Hem 
niet over ons hoeven te zeggen, na zo-
veel tijd met ons doorgebracht te heb-
ben, dat wij Hem nog niet kennen: 
“Tanto tempore vobiscum sum, et 
non cognovistis me” (Joh. 14, 9). Wij 

zijn verloren te midden van de storm 
die de oceaan van de maatschappij en 
van de volkeren schudt, maar op het 
kruis van Christus, dat overeind blijft 
te midden van de verwarringen van de 
wereld, berusten op ons vertrouwen 
en onze hoop.

De ergernis van het kruis 
Omdat zij het voorhoofd altijd 

gebogen hebben over de materië-
le taak, denken vele mensen er niet 
meer aan hun ogen naar het kruis te 
heffen; of als zij het soms steels nog 
bekijken, is hun oor veel te vaak doof 
voor zijn stem, voor de stem van het 
kruis die de beloften van het eeuwig 
leven zingt. Zouden zij nog zijn woor-
den horen dan zou hun hart, leeg en 
blasé, zich niet meer laten verwarmen 
aan het vuur van de liefde van de Ver-
losser, noch versterken door het voor-
beeld van wat Christus heeft geleden. 
Zij zien het kruis wel, maar zij begrij-
pen het niet meer, zij waarderen zijn 
weldoende werking niet meer: “Vident 
crucem, non vident unctionem”. Nog 
erger dan dat! Voor vele mensen is het 
kruis een ergernis en een dwaasheid 
geworden. En zij herhalen de blinde 

verwensing van Calvarië: “Wij zouden 
ons nog wel verwaardigen je te herin-
neren en in je te geloven; maar kom 
eerst maar eens van dat kruis af, dat 
aanstoot geeft aan onze hoogmoed! 
We zouden nog naar je toegaan als de 

De bron
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liefde je niet had gekruisigd voor onze 
verlossing!” Het tragische is immers, 
dat deze aversie voor het kruis tot 
zijn toppunt wordt gebracht door die 
mensen die, omdat zij het fundamen-
tele dogma van de zonde ontkennen, 
het idee zelf van de verlossing verwer-
pen als beledigend voor de menselij-
ke waardigheid. In de illusie van een 
nieuwe wijsheid aan te prijzen, zijn 
zij in werkelijkheid slechts beklagens-
waardige plagiators die vodden van 
heel oude dwalingen opnieuw over-
trekken.

De Kerk is moeder zoals Maria
De Kerk lijdt, want zij is moeder, 

moeder zoals Maria, van het mys-
tiek lichaam van Jezus en van ieder 
van zijn ledematen. En zoals Maria, 
van Maria Boodschap tot Calvarië, zo 
baart de Kerk van Calvarië tot het eind 
van de wereld in tranen: smartvol ba-
ren dat de Heilige Geest ons verhaalt 
en dat heel haar geschiedenis is: de 
helse draak, altijd op de loer om de 
vrucht van haar schoot te verslinden, 
de strijd tussen de hemel en de hel, 
strijd waarvan deze vrucht de inzet is. 
De woede van de duivel tegen haar, de 
onophoudelijke kwellingen waardoor 
hij wraak neemt en, wat bovenal het 
hart van haar moederhart verscheurt, 
die schreeuw die zich overal verheft: 
“Filli matris meae pugnaverunt contra 
me!” ( “Want de zonen van mijn moe-
der waren boos op mij!”) (Hoogl. 1, 
6)

Wel, dat moederhart wendt zich 
tot ons, de trouwe volgelingen, en 
wie het willen zijn en, door de stem 
van haar zichtbare hoofd, bezweert 
de Kerk ons in deze dagen, op deze 
plaats, onze hoop en onze smeekbe-
den met de hare te verenigen. Mogen 
de verraderlijke rancunes onderdrukt 
worden, mogen de oorzaken van 
tweedracht met succes uitgeschakeld 
worden, moge de orde overal zijn rust 
teruggevonden hebben. Moge de ware 
christelijke vrede teruggebracht wor-
den in de harten, in de volkeren en de 
naties, die vrede die Christus bij zijn 
geboorte heeft gebracht met het con-
cert van de engelen, die Hij, verrezen 
uit de dood, aan zijn leerlingen heeft 
gegeven en die Hij op het ogenblik 
dat Hij weer naar zijn Vader opsteeg 

aan ons allen heeft achtergelaten als 
een zeker onderpand .

De zegepraal van Maria
Laten we niet bang zijn: Christus 

heeft de wereld overwonnen en maakt 
zich gereed om de prins van de we-
reld zelf van deze wereld te verjagen. 
Hij heeft overwonnen en Hij regeert 
niet meer met de degen, maar met het 
kruishout. Hij heeft zich tot de Koning 
van smarten gemaakt om de Koning 
van de troost en van de heerlijkheid te 
worden. En aan de voet van zijn kruis, 
is Hij verenigd met zijn welbeminde 
Moeder, Koningin van de martelaren 
en Koningin van de heerlijkheid, om 
zijn triomf mooier te maken over de 
hel en over de draak, verpletterd door 
de voet van een onbevlekte vrouw. De 
zegepraal van Maria, broeders, afspie-
geling van de eeuwige zegepraal van 
Christus, u ziet hem hier rond deze 
grot van Massabielle, uitgebeeld in dit 
witte beeld dat herinnert aan een visi-
oen van het paradijs dat alleen de ogen 
van een bevoorrecht kind hebben ge-
kend. Precies hier heeft de vrouw be-
kleed met de zon en gekroond met de 
sterren zich verwaardigd op aarde te 
verschijnen en van hieruit straalt haar 

heerlijke luister, schitterender dan de 
zon die haar bekleedt, lieflijker dan 
de sterren die haar kronen, over de 
wereld. De wereld, ach, ik weet niet of 
hij ooit het toneel is geweest van woe-
dender aanvallen van de hel, de inzet 
van vreselijker strijden tussen de slang 
en de vrouw die hem de kop heeft ver-
pletterd, ik weet het niet; maar nooit 
is met een zodanige kracht de vloed 
van het geloof, van de hoop en van de 
liefde over hem heengegaan.

De Onbevlekte Maagd, Koningin 
van de vrede, daalt neer op de aarde, 
in deze verloren hoek van de Pyrenee-
en. Zij komt naar Bernadette, Zij heeft 
haar tot haar vertrouwelinge gemaakt, 
de medewerkster, het instrument van 
haar moederlijke tederheid en van de 
barmhartige almacht van haar Zoon 
om de wereld te herstellen in Chris-
tus door een nieuwe en onvergelij-
kelijke uitstorting van de Verlossing, 
om niet alleen het vaderland, maar 
ook de hele wereld te bevrijden van 
een onderdrukking die veel zwaar-
der en vernederender is dan die van 
het vreemde juk: de onderdrukking 
van het zieke en tirannieke vlees, van 
het machteloze en hoogmoedige ver-
stand, van het ontredderde en scepti-
sche hart.

De triomf van Bernadette
 over het ongeloof

Het arme meisje Soubirous roept 
tegen deze lichtzinnige of goddeloze 
wereld, tegen deze ijdele en sensuele 
wereld: “Gebed, boete, boete, boete!” 
En in deze kreet van “boete, boete, 
boete!” weerklinkt die van “het kruis, 
het kruis, het kruis!”

Bernadette, jij bent de boodschap-
ster van Maria en van Christus die 
ons heeft geleerd dat wie zijn kruis 
niet opneemt om Hem te volgen, 
Hem niet waardig is. Ook jij zult je 
kruis dragen: de Onbevlekte Maagd, 
die de smart kent, heeft je geen geluk 
beloofd op deze aarde. Ook jouw le-
ven zal een weg zijn bezaaid met alle 
smarten, met alle pijnen van het li-
chaam, van de geest en van het hart.

Maar de wereld heeft geantwoord 
op de kreet van Bernadette. Hier, waar 
het de woestenij was, waar de stilte 
slechts werd verstoord door het gekir 
van de tortelduif en het gekabbel van 
de Gave, hier verheft zich, gigantisch, 

Bernadette tijdens een verschijning van 
O.L.Vrouw
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bovenop een kerk, het teken van de 
Verlossing en, aan de voet van de grot, 
ontspringt, symbool van de stroom 
van de barmhartigheid, de bron van 
de Onbevlekte Maagd. Ziet u niet in 
de triomf van het kruis en van Maria, 
ook de triomf van Bernadette over het 
ongeloof. Tegen de twijfel en de zwak-
heden? Tegen de dromen van een zo-
genaamde wetenschap? Over de be-
voegdheden van de kritiek? Over de 
intriges van de interesse en de drei-
gingen van de vrees? Wat anders dan 
een gedruis dat wegsterft in de vallei, 
dan een wolk die de zon verjaagt, dan 
een schaduw en een onbeduidend-
heid zijn dus, tegenover een dergelijke 
overwinning, de sarcastische opmer-
kingen van een ingebeelde wijsheid, 
de spotternijen van die sterke geesten, 
meesters en leiders van de mensheid, 
rechters en critici van de gedachten 
en plannen van God. Deze verklaar-
den plechtstatig dat de tijd voorbij 
is waarin de blinden zien, waarin de 
verlamden opstaan en lopen, waarin 
de volkeren begerig naar het licht van 
boven, zich haasten naar de plaatsen 
waar het welbehagen van God het laat 
schijnen.

De triomf van de liefde
Wij zijn gekomen en hier zijn we. 

Maar wie heeft ons gebracht? Wel-
ke magneet heeft ons aangetrokken? 
Het geloof en de hoop, ja zeker maar 
het is de overwinning van de liefde 
die, als zij haar wortel heeft in het 
geloof en in de hoop, uit de hemel 
een buitengewone kracht put. “Nunc 
autem manent fides, spes, caritas; tria 
haec, major autem horum est caritas” 
(“Thans blijven geloof, hoop en lief-
de; deze drie, maar de grootste daar-
van is de liefde”) (I Cor. 13, 13). Geeft 
de liefde niet aan de mensen, dat zij 
slechts één hart en één ziel hebben? 
De liefde die in één rijk van de Ver-
lossing, de hemel, de aarde en het va-
gevuur verenigt? Ja, de liefde is gene-
genheid; ja, de liefde is eenwording. 
De eenwording brengt de hemel en de 
aarde nader tot elkaar; de eenwording 
omvat in één goddelijke persoon het 
leem van onze natuur en de godheid 
zodanig dat een mens de middelaar is 
tussen God en de mens en deze mens 
is Jezus Christus die ons liefhad en die 
zichzelf als losprijs voor ons allen gaf. 

Er is slechts één lichaam en één geest, 
zoals wij ook allen door onze roeping 
geroepen zijn tot één hoop; één Heer, 
één geloof, één doopsel; één God en 
Vader van allen, die boven allen is, die 
handelt door allen, die in ons allen is 
(Eph. 4, 4). Eén God en ook één mid-
delaar tussen God en de mensen, Je-
zus Christus. “Unus enim Deus, unus 
et mediator Dei et hominum, homo 
Christus Jesus, qui dedit redemptio-
nem semetipsum pro nobis” (1 Tim. 
2, 5-6).

De Verlossing is dus de triomf van 
de liefde en de liefde van Christus 
voor zijn Vader en voor ons. Om de 
aarde in vlam te zetten met dit vuur 
van liefde is Hij uit de hemel neerge-
daald; Hij heeft zich gelijk gemaakt 
aan ons omdat de liefde de overeen-
komst eist. Hij heeft ons in het sacra-
ment van zijn liefde het getuigenis 
van zijn tederheid nagelaten, en de 
zang van de tederheid was zijn laatste 

vaarwel aan zijn leerlingen voor Hij 
ging sterven voor ons; en, stervend 
aan het kruis, heeft Hij ons bemind 
tot het einde, en Hij gaf ons als Moe-
der de vrouw wier bloed in zijn ade-
ren vloeide terwijl Hij het voor ons 
vergoot. Christenen laten wij ons om 
het kruis scharen met de Onbevlek-
te Maagd, met de welbeminde leer-
ling, de lofzanger van de liefde, met 

de boetelinge van Magdala, en laten 
we onze liefde opwekken en aanwak-
keren. Laten we dicht bij elkaar gaan 
staan, laten we het kruis omhelzen, 
maar met de Gekruisigde omdat in de 
Gekruisigde onze Verlossing is, ons le-
ven en onze verrijzenis en omdat hij 
die in Hem gelooft zal leven, ook al 
was hij dood, en omdat niemand van 
hen die leven en geloven in Hem eeu-
wig zal sterven.

Het misoffer doet de 
dankbaarheid tegenover 

Onze Heer herleven
Is dit jubilee van de Verlossing niet 

ingesteld om in onze harten deze lief-
de te doen opleven, deze liefde die 
het geloof en de hoop te boven gaat, 
zonder welke de hoop teleurstelt en 
het geloof nergens toe dient? Om in 
ons de dankbare lofprijzing te doen 
herleven tegenover de onuitspreke-
lijke liefde van Christus die, terwijl 

Hij op onze altaren door een voort-
durend mirakel het bloedig offer van 
Golgotha mystiek hernieuwt, aanbid-
dend, smekend, vergeving vragend 
en dank brengend, namens ons voor 
zijn hemelse Vader staat? Na negen-
tien eeuwen brengt het ons op een 
buitengewone manier de hoogste uit-
drukking van de liefde van de Zoon 
van God die mens geworden is en on-

Zegening van de zieken met het Allerheiligste
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der ons gewoond heeft, zich slachtof-
fer en losprijs heeft gemaakt voor ons, 
op het kruis stervend om ons te leren 
hoeveel onze ziel aan zijn liefde heeft 
gekost, deze ziel die niet is vrijgekocht 
voor goud of zilver, maar ten koste 
van het kostbaar bloed van Hem, het 
zuivere en onbevlekte Lam. Welke an-
dere dankbaarheid zal dus de onze 
zijn voor een dergelijke buitengewo-
ne weldaad, dan de dankbaarheid van 
de liefde, de liefde die ons bekleedt 
met Jezus Christus en, door ons met 
Hem te verenigen, Hem in ons doet 
leven en ons zozeer in Hem doet le-
ven dat voortaan niets ons van Hem 
kan scheiden: noch tegenspoed, noch 
angst, noch honger, noch naaktheid, 
noch gevaar, noch vervolging en ook 
niet het zwaard?

Toevlucht tot Onze Lieve Vrouw 
om deze dankzegging 

te behouden
Maar tot wie zouden wij onze toe-

vlucht kunnen nemen om deze dank-
baarheid, die eeuwigdurende liefde 
is, te verkrijgen en te behouden, ten-
zij tot Haar die onze heel goede en 
heel machtige advocaat is bij de troon 
van de Verlosser? Wie zullen wij dus 
aanroepen, tenzij deze Sterre der zee, 
temidden van de onrust van ons le-
ven en de stormen die de vrede van 
de volkeren en van de naties bedrei-
gen? De liefde die uit de hemel neer-
daalt, waar zij haar vlam ontleent aan 
God en aan Jezus Christus, strekt ook 
haar armen uit naar de naties en de 
volkeren, omdat wij allen gemaakt 
zijn naar het beeld en de gelijkenis 
van één Schepper, die van één vader 
heel het ras van de mensen, verspreid 

over heel de oppervlakte van de aarde, 
heeft laten afstammen, en die voor al-
len hun tijd en de grenzen van hun 
verblijf bepaalt. Wij zijn allemaal kin-
deren van één Verlossing en van de 
smart van één hemelse Moeder. Wij 
zijn broeders en zusters, en geroepen 
tot de vrijheid van de kinderen van 
God waarvoor Christus ons heeft vrij-
gekocht.

Gebed tot O.L.Vrouw 
  van Lourdes
O onbevlekte, zeer goedertieren 

en zeer machtige Maagd, u bent onze 
Moeder. U hebt u verwaardigd vanaf 
uw troon als Koningin van de hemel 
temidden van ons te komen in deze 
gelukkige hoek van Frankrijk. En, on-
zichtbaar voor de wereld, maar niet 
voor het onschuldige kind dat door 
u was uitgekozen als vertrouwelinge 
en als medewerkster van de wonderen 
van uw liefde voor ons, hebt u van 
deze rots van Massabielle een nieu-
we berg van de heerlijkheid van God 
gemaakt te midden van de duisternis 
van het ongeloof en van de zonde, 
een schitterend lichtbaken van hoop 
voor het heil van de volkeren. Maar 
deze berg en deze gezegende grot roe-
pen in ons de herinnering wakker aan 
een andere berg en een andere grot, 
Golgotha en het graf, waar uw smart 
en uw tranen als Moeder, op het vre-
selijkste en het goddelijkste uur van 
de Verlossing, samengingen met de 
ergste marteling, met de dood en de 
begrafenis van uw gekruisigde Zoon, 
Verlosser van de wereld.

Op die dag, in die duisternis, Ko-
ningin van de martelaren, bleven uw 
geloof, uw hoop en uw liefde sterk en 

gericht op de hemel, zoals uzelf recht-
op bleef bij het kruis. Daar bent u door 
het goddelijk woord van uw goddelij-
ke Zoon en door het bloed dat uit zijn 
wonden over ons neerdaalde, om uw 
liefde voor ons purperrood te kleuren 
en te wijden, tot onze Moeder uitge-
roepen. Uit deze duisternis is de zon 
opgegaan van deze dag waarop wij de 
verwezenlijking van onze Verlossing 
herdenken.

Onze Medeverlosseres, eerste vruch-
ten van de genade en van de Verlos-
sing, ontferm u over ons, uw arme 
kinderen. Geef ons de moed van uw 
geloof, de standvastige sterkte van uw 
hoop, het vuur van uw liefde voor Je-
zus, Zoon van de Vader en uw Zoon, 
onze Verlosser en onze Broeder. Doe 
een goed woord voor ons bij Hem, 
kalmeer zijn gerechtigheid. Verkrijg 
voor ons het licht van de waarheid, en 
moge deze ook de verblinde geesten 
bereiken van hen wier hoogmoed in 
opstand komt tegen de Eeuwige. Mo-
gen de mensen die van het goede pad 
geraakt en verdwaald zijn de juiste 
weg terugvinden en moge door u, Ko-
ningin van de vrede, zegevierend over 
elke dwaling, de Kerk haar taak vrijuit 
voortzetten en de goddelijke vruch-
ten van de Verlossing over de wereld 
verspreiden. Bescherm de gezegende 
kudde van uw Zoon, en de verheven 
Herder die hem in de weiden van het 
heil voert en die in de geest aanwezig 
is onder ons. Bescherm deze natie die 
zo dierbaar is aan uw hart en heel het 
christenvolk, hier aan uw voeten toe-
gestroomd uit alle delen van de we-
reld, of dat zich althans in verlangen 
naar deze plek gekeerd heeft en met 
ons verenigd is in het gebed.

Moge door u, Onbevlekte Maagd, 
Moeder van de Verlosser, onze hoop 
en ons heil, de olijfboom van de een-
dracht en van de vrede weer bloeien 
op aarde, en in de harten de zuiver-
heid, de vurigheid en de standvas-
tigheid van de deugd en van het of-
fer voor het goede; en moge het bloed 
van de Verlosser door zijn verdiensten 
voor ons de hemeldeuren openen. 
Dompel ons in de vreugde van u te 
aanschouwen, u, Maria, en de zalige 
Drie-eenheid, te midden van de luis-
ter van de heiligen! Amen.

Onze Lieve Vrouw in het mysterie van de verlossing
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Uit: “Moeder in Gods ogen” van Kardinaal Joseph Mindszenty - 1942

Ons geloof kent niet weinig ver-
heven leerstukken, maar een van de 
schoonste en diepste is toch het won-
der van Maria’s maagdelijk moeder-
schap.

Maar door de eeuwen klinken ons 
ook geheel andere stemmen tegen, die 
zeggen, dat Jezus Christus zelf heel an-
ders tegenover Maria heeft gestaan. Hij 
heeft haar nooit moeder genoemd, zo 
zeggen die stemmen. Hij is hard, te-
rechtwijzend en zelfs afwijzend tegen 
haar opgetreden; in de evangeliën is 
niets te vinden van die ,,verhevenheid 
van Maria”, waarover wij altijd spre-
ken; het maagdelijk moederschap is 
fantasie, want de evangelisten zelf spre-
ken over de broeders van Jezus en over 
andere kinderen van Maria.

Het is waar, dat Jezus, in de evan-
geliën Maria nooit met moeder aan-
spreekt, maar steeds met ,,Vrouw”. Zelfs 
bij het afscheid aan het kruis zegt Hij 
tot haar: ,,Vrouw, ziedaar uw zoon.”

Maar de conclusies, die uit deze fei-
ten worden getrokken, kunnen aan de 
Mariaverering hoegenaamd geen af-
breuk doen.

De twaalfjarige in de tempel
Als Maria en Jozef de twaalfjari-

ge Jezus in de tempel terugvinden, en 
Maria verwijtend vraagt: ,,Mijn Kind, 
waarom hebt Gij ons dit aangedaan?”, 
— dan antwoordt Hij: ,,Waarom hebt 
ge Mij gezocht? Wist ge dan niet, dat Ik 
in het huis van Mijn Vader moet zijn?” 
— ,,Maar zij begrepen het woord niet, 
dat Hij tot hen sprak. Nu ging Hij met 
hen naar Nazareth terug. En Hij was 
hun onderdanig. Zijn moeder bewaar-
de dit alles in haar hart” (Lucas 2, 48-
51).

Er gaat een eigenaardige bekoring 
uit van dit tafereel, waarin de Twaalf-
jarige tot zijn moeder verwijtende 
woorden spreekt. Wij moeten de in-
nerlijke melodie horen en mogen niet 
bij het uiterlijke woord blijven staan. 
De vraag van de moeder: ,,Mijn Kind, 
waarom…” is de uitdrukking van moe-
derlijke bezorgdheid en angst. Het 
recht van de moeder geeft haar de lief-
lijke vrijmoedigheid, God Zelf ter ver-
antwoording te roepen. Maar ook het 
antwoord van Jezus is vervuld van lief-
lijkheid en bekoring. Jozef en Maria 
kenden immers zijn Messiaanse zen-
ding; zij wisten echter nog niet, dat die 
nu al zou beginnen.

Maria had in haar moederlijkheid 
al te zeer het oog gericht op de mens-
heid van Jezus; maar zijn antwoord 
heft haar op tot het aanschouwen van 
zijn goddelijke natuur. Daarom is er in 
dit woord van Jezus volstrekt niets on-
eerbiedigs tegenover zijn moeder. God 
onderricht zijn schepselen. Hij open-
baart hun een nieuwe zijde van zijn 
wezen, van zijn zending. De profeten 
en de heiligen beschouwen dat als een 
genade.

Het verdere verloop van het evan-
gelieverhaal, de gehoorzaamheid van 
Jezus, die mee teruggaat naar Naza-
reth, is het beste bewijs, dat Hij met 
zijn antwoord Maria niet heeft willen 
afwijzen, maar wilde verheffen. Zijn 
woorden komen niet voort uit hard-
heid tegen zijn moeder, maar uit open-
barende, schenkende liefde.

Bruiloft te Cana
,,En toen er gebrek kwam aan wijn, 

zei de moeder van Jezus tot Hem: Ze 
hebben geen wijn meer. Maar Jezus zei 
haar:

Vrouw, wat is er tussen Mij en u? 
Nog is mijn uur niet gekomen. Zijn 
moeder sprak tot de bedienden: Doet 
wat Hij u zeggen zal” (Johan. 2, 3-5). 
En Jezus veranderde het water in wijn.

De aanspraak met ,,Vrouw” heeft 
een diepe zin. Ook in de synagoge van 
Nazareth werden op bepaalde sabbat-
dagen de woorden uit Genesis gele-
zen: ,,Ik zal vijandschap wekken tus-
sen u en de vrouw, tussen uw kroost 
en haar kroost... .“ En dan wist ieder-
een, dat hier sprake was van de Mes-
sias en Zijn moeder. De aanspraak met 
,,vrouw” werd bovendien helemaal 
niet als kwetsend gevoeld. In het He-
breeuws heeft het woord zulk een goe-

Christus vijandig aan Maria?
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de klank, dat zelfs koninginnen zich zo 
lieten aanspreken. En de kinderen zei-
den het tegen hun moeder om uiting te 
geven aan hun grote eerbied.

Men moet bedenken, dat Jezus in 
Cana weer met zijn moeder samen-
kwam kort nadat Johannes de Doper 
Hem als de Messias had erkend. Het 
was de eerste ontmoeting tussen de 
Messias en zijn moeder. Maria was nu 
voor Jezus niet meer alleen zijn moeder 
naar het lichaam, nu zag Hij in haar de 
Vrouw, die de moederlijke medewerk-
ster van het verlossingswerk moest 
zijn. Hij sprak nu niet als haar Zoon 
tot haar, maar als Messias. Tot nu toe 
was Hij onderdanig geweest aan Jozef 

en Maria. Maar nu, aan het begin van 
zijn openbaar leven, staat Hij geheel in 
dienst van zijn hemelse Vader. Zijn ge-
hele werkzaamheid, zijn wondermacht 
mag Hij slechts uitoefenen in dienst 
van het verlossingswerk.

Toen de wijn opraakte, voelde Ma-
ria, dat er iets van de Messias verwacht 
werd. De mensen wisten, dat Hij macht 
had. Bovendien was Jezus met zijn leer-
lingen op de bruiloft gekomen, waar-
door het aantal gasten aanmerkelijk 
was vermeerderd. Daarom zei Maria 
eenvoudig en bescheiden: ,,Ze heb-
ben geen wijn meer.” Zij wendde zich 
tot de Messias als middelares, als me-
dewerkster aan het verlossingswerk. 
En Jezus zelf slaat nu de brug tussen 
de Vrouw van het ,,eerste evangelie” in 
het paradijs en Maria. ,,Hij is de Men-
senzoon, maar Maria is de Vrouw, met 
wie de Messias nu in verbinding treedt” 
(Willam).

Jezus wil dus met de aanspraak 
,,Vrouw” juist Maria’s grootheid doen 
uitkomen, zoals ook Elizabeth wees op 

het ,,eerste evangelie” van het paradijs, 
toen zij Maria zalig prees, als de geze-
gende onder de vrouwen. Maria alleen 
is onder alle vrouwen de hoge Vrouwe, 
die het Kind heeft gebaard, waarin alle 
volken der aarde werden gezegend.

Waarlijk, zij alleen verdient deze 
eretitel, omdat zij ,,vol van genade” is 
en ,,gezegend onder de vrouwen”. Ove-
rigens wordt bij de Arabieren de aan-
spraak met ,,vrouw” nog altijd als een 
onderscheiding beschouwd.

Het antwoord van Jezus is kort en 
laat daarom de mogelijkheid open 
voor verschillende uitleg. Maar één 
ding is zeker: dat antwoord is in geen 
geval een afwijzing, want onmiddellijk 
volgt de verklaring: ,,Mijn uur is nog 
niet gekomen,” als wilde Hij daarmee 
zeggen, zoals mensen, die elkaar goed 
begrijpen dat zo vaak doen: ,,Laat dat 
voor het ogenblik maar even rusten. 
Later moet ik immers toch helpen.”

Jezus stelt de inwilliging van het ver-
zoek voorlopig uit, omdat Hij weet, dat 
Hij in nog veel belangrijker en moei-
lijker omstandigheden zal moeten hel-
pen. Zijn liefde komt daardoor in een 
nog heerlijker licht te staan. Maria zag 
dan ook in zijn woorden geen weige-
ring. Zij weet, dat het tekort steeds gro-
ter wordt; zij kent Jezus’ goedheid en 
macht. Daarom zegt zij tot de bedien-
den: ,,Doet wat Hij u zal zeggen.” Als 
de opvatting van de bestrijders van de 
Mariaverering juist was, had Jezus in 
dit geval het wonder helemaal niet mo-
gen doen. Maar Jezus doet niet, wat de 
vijanden van Maria zouden willen; met 
zijn woorden wil Hij de bruiloftsgasten 
goed laten begrijpen, dat een wonder 
werkelijk een wonder is: niet als mens 
verricht Hij het, maar als Gods Zoon, 
op het uur, dat de Vader bepaalt. — 
Maar, ofschoon zijn uur nog niet was 
gekomen, deed Hij zijn eerste wonder 
op de bruiloft in Cana... op voorspraak 
van Maria!

Onder het kruis
Aan het kruis spreekt Jezus Maria 

ook niet met ,,moeder” aan, maar met 
,,vrouw”: ,,Vrouw, ziedaar uw zoon.” 
Het is ondenkbaar, dat Jezus in zijn 
sterfuur geringschattend tot zijn moe-
der zou hebben gesproken. Wij heb-
ben er al op gewezen, dat de aanspraak 

met ,,moeder” in het openbaar niet ge-
bruikelijk was. De moeder werd aange-
sproken als ,,vrouw”, of als ,,meeste-
res”. Dat mag ons tegenwoordig koud 
en hard in de oren klinken, destijds 
was het een blijk van kinderlijke liefde 
en van eerbied tegelijk.

Daarbij komt nog de diepere re-
den, dat Jezus juist aan het kruis de 
verborgen samenhang tussen Maria en 
de Vrouw uit Genesis wilde openba-
ren. Toen Hij aan het kruis hing — zegt 
Sint Canisius — was Jezus vervuld van 
liefde en bezorgdheid voor Zijn moe-
der. Daarom vertrouwde Hij haar toe 
aan zijn geliefde leerling Johannes. De 
woorden: ,,Vrouw ziedaar uw zoon”, 
zijn dan ook woorden van liefde en 
trouw. Toen Jezus aan het kruis hing, 
heeft Hij zijn moeder gekroond met de 
eerbied, die een moeder in dat aller-
moeilijkste uur toekwam. Hij wil haar 
niet eenzaam achterlaten, daarom ver-
trouwt Hij haar toe aan zijn meest ge-
liefde leerling. Die daad spreekt sterker 
dan woorden.

Met het woord Vrouw wil Jezus ze-
ker Maria’s moederschap niet looche-
nen of verkleinen. Alleen legt Hij te-
genover de band van het bloed de 
nadruk op zijn zending als Verlosser. 
Toen de vlammende bliksem van Gods 
toorn op het onschuldige Lam neer-
kwam en het voor onze schulden boe-
tende hart van Jezus trof, stond, zo-
als de evangeliën verhalen, onder het 
kruis Maria, zijn moeder... Het breken-
de oog van Jezus ziet nog eenmaal naar 
zijn lijdende moeder en naar de gelief-
de, trouwe Joannes. Voor hen zijn de 
woorden: ,,Vrouw, ziedaar uw zoon; 
zoon, ziedaar uw moeder.” — Zelfs als 
wij die woorden slechts als een aanbe-
veling zouden opvatten, dan zouden ze 
al voldoende zijn om Maria’s moeder-
liefde tot ons te wenden. Maar in wer-
kelijkheid is dit het testament, niet van 
een zwak mens, doch van Jezus, die 
hier spreekt als God en Verlosser en die 
ons bij zijn laatste en onherroepelijke 
wilsbeschikking Maria’s moederliefde 
schenkt. En niet zozeer richt Hij zich 
hier tot Maria als zijn moeder, als wel 
tot Onze Lieve Vrouw.

Toen dat gebeurde was Maria’s ziel 
aan het kruis geslagen. In dat uur dacht 

Maria staat in dienst 
van haar grote 
roeping: mee te 
helpen aan de 
verlossing van het 
gehele mensdom.
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Jezus aan haar, door wier bemidde-
ling barmhartigheid en genade op de 
mensen zullen neerstromen en in die 
zin noemt Hij haar nu moeder: ,,Zie-
daar uw moeder!” Als wij mogen aan-
nemen, dat de goede moordenaar aan 
het kruis genade heeft gevonden en het 
paradijs mocht binnengaan, omdat Je-
zus dat aan het kruis heeft gezegd, dan 
mogen wij toch zeker eveneens aanne-
men, dat Hij bij zijn sterven met woor-
den van eerbied en liefde van zijn moe-
der afscheid heeft genomen.

Wie zijn mijn verwanten?
Toen Jezus een duivel had uitgedre-

ven, riep een vrouw uit het volk: ,,Za-
lig, de schoot, die u heeft gedragen en 
de borsten, die u hebben gezoogd!” — 
Hier spreekt het volksgevoel, dat er van 
overtuigd is, dat er voor een moeder 
geen groter geluk kan bestaan dan het 
leven te hebben geschonken aan een 
grote zoon.

Jezus spreekt dit niet tegen. Hij 
knoopt aan bij de gedachte aan zijn 
moeder, maar wil het inzicht van 
de vrouw verdiepen. Volgens Sint 
Augustinus moet het antwoord van Je-
zus als volgt worden begrepen: ,,Ge 
prijst mijn moeder zalig en zij is waar-
lijk zalig; echter niet alleen om onze 
bloedverwantschap, maar ook omdat 
allen zalig zijn, die Gods woord aanho-
ren en opvolgen. En wie heeft met gro-
ter geloof naar Gods woord geluisterd 
dan Maria en er volmaakter naar ge-
leefd? Zij is zalig, omdat zij Mijn moe-
der is, maar zij is dubbel zalig, omdat 
zij Mij eerder in het geloof heeft ont-
vangen dan in de moederschoot.”

Jezus wijst dus zijn verwanten niet 
af, maar Hij legt er slechts de nadruk 
op, dat Hij aan God behoort en niet al-
leen aan de familie. Als er bij die twee-
ledige liefde een tegenstrijdigheid ont-
staat, dan moet de bloedverwantschap 
wijken voor het kindschap Gods. Wie, 
zoals de heilige Johanna Francisca de 
Chantal, zijn bloedverwanten vaarwel 
zegt, die ontvangt daarvoor in de plaats 
een nieuwe, hemelse familie. Nog ken-
schetsender is het tafereel, waar men 
Jezus midden in zijn prediking onder-
breekt om Hem te zeggen: ,,Uw moe-
der en broeders staan buiten en wil-
len U spreken”. Schijnbaar verloochent 

Hij dan zijn moeder, die buiten wacht, 
want Hij vraagt: ,,Wie is mijn moeder?” 
(Matth. 12, 46-48). En Hij noemt ,,moe-
der”, allen, die Gods woord horen en er 
naar handelen (Luc. 8, 21). Dit betekent, 
dat niet de banden van het bloed beslis-
send zijn maar de geestelijke band van 
het geloof aan Gods woord.

Jezus wilde dus ook met dit woord 
Maria niet verloochenen Hij wilde slechts 
zeggen, dat Maria meer is dan de band 
in de kleine kring van de bloedverwant-
schap. Zij staat in dienst van haar grote 
roeping: mee te helpen aan de verlossing 
van het gehele mensdom. Door Gods wil 
te doen krijgen wij in het rijk van de ge-
nade een veel nauwere band met Jezus 
dan de banden van het bloed, die tussen 
broers en zusters of zelfs tussen moeder 
en kind bestaan. 

Het gezin van Gods kinderen vormt 
een hechte eenheid, indien zij Gods wil 
doen. Maria was één van geest met Jezus, 
zij deed de wil van de Vader. Het ant-
woord van Jezus is veeleer tegen zijn an-
dere verwanten gericht, want Maria han-
delt geheel in overeenstemming met wat 
haar Zoon verlangt.

In de evangeliën leren wij Maria al-
tijd weer kennen als de ware moeder: zij 
zorgt, zij helpt, zij denkt vooruit en blijft 
toch steeds op de achtergrond. ,,Zie de 
dienstmaagd des Heren; mij geschiede 
naar uw woord.”

De Eerstgeborene en 
  de broeders
De Heilige Schrift noemt Jezus de 

Eerstgeborene en spreekt ook van broe-
ders van Jezus. Betekent dit niet, dat al-
les, wat wij over de ongerepte schoonheid 
van de Moedermaagd hebben gezegd op 
zeer losse gronden steunt? Neen, ook 
hier wordt alle twijfel weggenomen, in-
dien men de Bijbel goed doorvorst.

Eerstgeboren zijn is in het Oude Tes-
tament een rechtsbegrip. Er wordt ook 
van de eerstgeborene gesproken als er 
geen broeders of zusters volgen. Op een 
Egyptische grafsteen uit Jezus’ tijd staat 
vermeld, dat de moeder bij de geboor-
te van haar ,,eerstgeborene” is gestor-
ven. Als Jezus de eerstgeborene wordt ge-
noemd, dan betekent dit dan ook niet, 
dat Hij nog broers of zusters heeft ge-
had.

De evangeliën vermelden echter 
twintig maal, dat, behalve zijn moe-
der, hij zijn openbaar optreden ook 
zijn broeders en zusters aanwezig wa-
ren (Matth. 13, 55; Marc. 6, 3). De 
ongelovige onderzoekers hebben 
zich met voorliefde op deze bijbel-
plaatsen beroepen. Renan beschouwt 
Jezus als het oudste kind van eenvou-
dige mensen uit het volk.

Maar Renan en zijn aanhangers 
vergeten daarbij blijkbaar zelf, dat 
zij de Heilige Schrift niet als histori-
sche oorkonde beschouwen. Als het 
in hun kraam te pas komt zweren zij 
echter ineens bij, al of niet opzette-
lijk, verkeerd begrepen woorden uit 
de Bijbel. In dezelfde evangeliën kon-
den zij lezen, dat de menselijke oor-
sprong van Jezus in het geheel niet 
met de onze kan worden vergeleken. 
Hij is uit een vrouw geboren, maar 
door de kracht en de overschaduwing 
van de Heilige Geest. Sint Jozef was 
zijn voedstervader; daarom werd Je-
zus de zoon van de timmerman ge-
noemd. En deze geleerde en verlichte 
geesten vergeten, dat de verschillende 
talen ook een verschillend spraakge-
bruik kennen. Zo hebben Semitische 
talen eenzelfde woord voor broeder 
en neef.

Als een woord meer dan één bete-
kenis kan hebben, dan moet de juis-
te betekenis uit het verband worden 
opgemaakt; dat geldt niet alleen voor 
deze bijbelplaatsen, maar voor de ge-
hele Heilige Schrift.

Volgens Treppel komt het woord 
,,broeder” in het Nieuwe Testament 
360 maal voor in vier verschillende 
betekenissen. Het betekent: 1e. zo-
nen van dezelfde vader; 2e. bloedver-
wanten; 3e. inwoners van hetzelfde 
land; 4e. mensen van hetzelfde ge-
loof en dezelfde gezindheid. — Bij 
Jezus moet ,,broeders” in de tweede 
betekenis worden opgevat. Zo wordt 
Lot ook een broeder van Abraham 
genoemd ofschoon wij op andere 
plaatsen vernemen, dat hij zijn neef 
was (Gen. 1. 12-14). De verwanten 
van koning Ochozias, die zoals blijkt 
uit 2 Kron. 22, 8 zijn neven zijn, noe-
men zich zijn broeders (2 Kon. 10, 
13).
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Om dergelijke plaatsen goed te le-
zen, dient men de teksten onderling te 
vergelijken. In het Johannes evangelie 
wordt gezegd, dat met de andere vrou-
wen ook een Maria onder het kruis 
stond, die een zuster was van de moe-
der van Jezus en de vrouw van Cleop-
has (Johan. 19, 25). Volgens Mattheus 
is zij de moeder van Jacobus en Jozef 
(Matth. 27, 56). Marcus noemt die Ja-
cobus ,,de jongere” (Marc. 15, 40) en 
Paulus zegt, dat hij een van de apos-
telen was en ,,een broeder des Heren” 
(Gal. 1, 19).

Van de opsomming van de twaalf 
apostelen kennen we Jacobus de Jon-
gere, de zoon van Alpheus (d.i. Cleop-
has), een broeder van de apostel Judas 
Thaddeus en van een Jozef, die verder 
niet op de voorgrond treedt (Matth. 10, 
3; Jud. 1, 1; Marc. 15, 40). De kerkelij-
ke schrijver Hegesippus (†185), die de 
Aramese taal en de toestanden in Pa-
lestina zeer goed kende, deelt mede, 
dat Cleophas, de broeder van Sint Jo-
zef, een zoon Simon had, die bisschop 
was van Jeruzalem. Het blijkt dus wel 
duidelijk, dat de drie, die in het evan-
gelie van Marcus broeders van Jezus 
worden genoemd, in werkelijkheid ne-
ven van de Verlosser waren.

Het is begrijpelijk, dat deze neven 
de Heilige Maria vergezelden. De Moe-
der van Jezus was waarschijnlijk na de 
dood van Sint Jozef naar haar verwan-
ten gegaan. En toen zij vol verlangen 
haar Zoon tijdens diens openbaar op-
treden zocht, werd zij begeleid door de 
kinderen van haar zuster.

Maar dat Jezus geen broers of zus-
ters heeft gehad volgt ook rechtstreeks 
uit het evangelie. Het woord van Ma-
ria: ,,daar ik geen man beken” heeft 
ongetwijfeld betrekking zowel op de 
toekomst als op het heden en het ver-
leden; uit dat woord blijkt, dat Maria 
besloten was, altijd maagd te blijven. 
Zelfs de protestanten noemen haar in 
hun geloofsbelijdenis: de Maagd Ma-
ria. Een andere opvatting is onverenig-
baar met de waardigheid van de Moe-
der Gods en met die van de Verlosser.
Voorts kan nog worden opgemerkt, dat 
deze zogenaamde broeders, die dan 
in elk geval jonger zouden zijn dan de 
Eerstgeborene, in het geheel niet als 
jongeren optreden, maar veeleer als 
oudere bloedverwanten, die Hem tot 
de orde willen roepen.

De overlevering van de Kerk heeft 
hen dan ook steeds als neven be-
schouwd. Een uitzondering vormt al-
leen de ketter Tertullianus en zijn aan-
hanger Helvidius, die ook in andere 
opzichten zeer vreemde opvattingen 
huldigden, en daarvan afweken. In de 
tweede eeuw meende men ook wel, 
dat Jezus’ ,,broeders” kinderen zouden 
zijn geweest uit een eerste huwelijk van 
Sint Jozef (cf. het ,,Voorevangelie van 
Jacobus”). Maar Sint Hieronymus wijst 
al die opvattingen als onjuist van de 
hand met een beroep op het spraakge-
bruik. De Kerk heeft naast Maria ook 
Sint Jozef, en de ouders van de Heili-
ge Maagd, heilige Anna en de heilige 
Joachim, steeds hoog vereerd, maar 
van ,,broeders” van Jezus is nooit spra-
ke geweest. Aan de andere kant heeft 
de Kerk de uitdrukking ,,broeders des 
Heren” nooit geschuwd, om daarmee 
de meer verwijderde bloedverwanten 
van Jezus aan te duiden. Zo heeft bij 
voorbeeld het Concilie van Trente ver-
klaard, dat het sacrament van het Hei-
lig Oliesel vermeld wordt door Jacobus 
de apostel en ,,broeder” des Heren.

Als Jezus werkelijk broeders zou 
hebben gehad, dan wordt het voorts 
onbegrijpelijk, dat Hij Zijn moeder bij 
Zijn dood zou hebben toevertrouwd 
aan de apostel Joannes.

Ook uit de woorden, die over Sint 
Jozef worden gezegd: ,,hij bekende 
haar niet, totdat zij een zoon had ge-

baard”, volgt helemaal niet, dat Maria 
daarna haar maagdelijkheid zou heb-
ben verloren. Deze woorden willen 
slechts zeggen, dat haar Kind geheel 
uit de kracht van de Heilige Geest werd 
ontvangen. Zo betekenen de woorden 
uit Genesis, dat de raaf niet naar de ark 
terugkwam totdat de aarde droog was, 
volstrekt niet, dat de raaf daarna wèl 
terugkeerde. Evenmin als, wanneer er 
van Mikal, de dochter van Saul gezegd 
wordt, dat zij kinderloos bleef ,,totdat” 
zij stierf, daarmee bedoeld wordt, dat 
zij na haar dood kinderen baarde. En 
het zou even dwaas zijn, waar het Ma-
ria betreft, dat woordje ,,totdat” zo al te 
letterlijk op te vatten.

Vele malen wordt Maria in de evan-
geliën de Moeder van Jezus genoemd 
(Matth. 1, 18; 2, 11; 12, 46; 13, 55; 
Marc. 3, 31;6, 3; Luc. 1, 43; 2, 33; 2, 28; 
Johan.2, 1; 19, 26). De brieven van de 
apostelen plaatsen Christus, de Heer, 
in het middelpunt, maar als er van Ma-
ria sprake is, geschiedt dat op de wij-
ze van de evangeliën (Rom. 1, 3; Gal. 
4, 4). De catacomben spreken ons over 
Maria. De Concilies van Efeze (431), 
van Chalcedon (451) en het eerste en 
tweede Concilie van Constantinopel 
hebben alle verklaard, dat wie niet be-
lijdt en gelooft, dat de Heilige Maagd 
de Moeder van God is, geen lidmaat 
meer is van de Kerk. Wie haar goddelijk 
moederschap loochent, scheidt zich 
daardoor zelfs af van God. Zij is altijd 
maagd gebleven. Er kunnen scheurin-
gen in de Kerk komen, maar dat geloof 
blijft steeds onveranderlijk geworteld 
in het bewustzijn van het christenvolk.

Als wij Maria niet eren, weten wij 
niet, wat wij moeten beginnen met de 
vrouw, die door de hemel ,,vol van ge-
nade, gezegend onder de vrouwen” 
wordt genoemd, op wie de kracht van 
de Heilige Geest neerdaalde, en uit wie 
Gods Zoon werd geboren. Zonder Ma-
ria zouden wij het geloof van de Kerk, 
van de catacomben tot heden, niet kun-
nen begrijpen. Vierhonderd miljoen 
mensen belijden thans over de gehele 
wereld: ,,Zoals Christus onze schuld-
brief aan het kruis heeft verscheurd, 
zo heeft de Allerheiligste Maagd Ma-
ria in nauwste verbinding met Chris-
tus en, in zijn kracht, steeds in vijand-
schap tegenover de duivel gestaan. Zij 

“Zoals Christus 
onze schuldbrief 
aan het kruis heeft 
verscheurd, zo heeft 
de Allerheiligste 
Maagd Maria in 
nauwste verbinding 
met Christus en, in 
zijn kracht, steeds in 
vijandschap met de 
Kerk gestaan.”
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triomfeerde over de draak en zette haar 
maagdelijke voet op zijn kop” (Uit de 
dogmatische bul van Pius IX).

De zogenaamde verdedigers van 
Christus, die denken, dat de eer van Je-
zus lijdt onder de Mariaverering, bewij-
zen Christus een slechte dienst. Want 
hoe kan iemand Christus eren, als hij 
diens Moeder veracht of achteruitzet. 
Men bedenke, dat alle woorden van 
Christus, ook de schijnbaar afwijzen-
de, vervuld zijn van een diepe eerbied 
en liefde voor zijn Moeder. De eerste 
Maria vereerder was Christus zelf.

Jezus en Maria
Uit de openbaringen, die zuster 

Maria Agreda mocht ontvangen, ken-
nen wij de aangrijpende ontmoeting 
tussen Jezus en Maria. Dit tafereel zou 
tot onderschrift kunnen dragen: De be-
tekenis van de moederlijke waardig-
heid voor God.

Jezus knielt voor Maria en vraagt 
haar moederlijke zegen. Maria, die im-
mers maar een zwak schepsel is, durft 
die niet te geven. Zij knielt zelf voor Je-
zus neer en vraagt Hem om zijn god-
delijke zegen. Maar Jezus herhaalt zijn 
verzoek en Maria moet eerst Jezus ze-
genen vóór zij door Hem wordt geze-
gend. Wie ,,ten behoeve van Jezus” de 
eer van Maria verkleint, tast Jezus’ eer 
aan. Dit blijkt duidelijk uit een voorval 
in de Anglicaanse Kerk: in 1922 heb-
ben leden van een Anglicaanse studie-
commissie verklaard, dat het dogma 
van de Menswording gemakkelijker 
houdbaar is, als men aanneemt, dat 
Jezus als een gewoon mens ter wereld 
is gekomen, wat dan weer meebrengt, 
dat zij zich ook niet met de leer van de 
Kerk over de Opstanding van Christus 
kunnen verenigen.

Wie aan Maria’s goddelijk moeder-
schap afbreuk doet, doet ook afbreuk 
aan Christus en omgekeerd. De ge-
schiedenis leert, dat de Christusfiguur 
altijd verbleekt, waar de figuur van Ma-
ria op de achtergrond geraakt. En is er 
wel één ander geloof ter wereld, dat zo-
zeer vasthoudt aan de Mariaverering 
als het katholieke? Bestaat er op de ge-
hele wereld één andere geloofsgemeen-
schap, waar Jezus zo wordt verheerlijkt 
als in die katholieke Maria-kerk?

Kroniek van Nederland
9 oktober 2007 t/m 

30 juni 2008

november

zondag 4 – zat. 10 
Pater Verlinden volgt retraite te Bel-

laigue, gepredikt door abbé Simoulin. 
Op zaterdag 10 nov. rijdt hij naar Den 
Haag over Avrillé, waar hij br. Jacques 
en br. Jan Maria spreekt.

dinsdag 13
Vergadering met de restauratiehe-

ren (pater Wegner, Berrie Endevoets & 
Delfgou) om toch nog dit jaar enkele 
werken aan de kerk, meer bepaald aan 
de steunberen, te verrichten vóórdat 
het jaar teneinde loopt. Dit vooral ook 
om vooralsnog getrouw te zijn aan ons 
‘tienjarenrestauratieplan’.

2007
oktober

dinsdag 9
Pater de Beer draagt in Den Haag 

de uitvaartmis op voor mevr. Jacoba 
van Doeveren, een trouwe kerkgang-
ster. Haar kinderen hebben er goed 
aan meegewerkt dat zij vanuit de ka-
pel O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans 
begraven kon worden. Haar gebeden 
zijn verhoord. RIP

maandag 13 t/m zaterdag 18
Mariale Retraite te Antwerpen, 

Hemelstraat. Pater Verlinden en pater 
Jacqmin prediken volgens de richtlij-
nen van pater Guy Castelain, wiens 
retraite vertaald is in het Nederlands 
door de heer De Winter.

zaterdag 20
Bijeenkomst van de Derde Orde 

in Gerwen. De hr. Luc Felliers wordt 
tijdens de gezongen Mis op aanbe-
veling van pater Jacqmin in de Der-

de Orde opgenomen. Een ware feest-
dag met onze Vlaamse vrienden! De 
groep gaat in de namiddag op bede-
vaart naar Munstergeleen, de geboor-
teplaats van Pater Karel Houben, waar 
een relikwie van hem bewaard wordt. 
Na het rozenhoedje geeft pater de 
Beer de zegen met de relikwie.

We zijn pastoor Broers dankbaar 
voor de bewezen gastvrijheid.
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2008
januari

donderdag 3
Concert Neva. In de kerk van  Beek 

en Donk wordt er een vocaal concert 
georganiseerd door een ensemble uit 
Sint-Petersburg die gratis zingen en na 
afloop een mandje zetten, opdat de 
toehoorders hun appreciatie in klin-
kende munt weergeven. De heer Wil-
lem Zeylmans nodigt mej. Van Vugt 
uit en pater Verlinden gaat mee. Er 

wordt die avond aangegeven dat ook 
wij een dergelijk concert zouden kun-
nen organiseren in onze kerk, met het 
doel de drempel te verlagen voor de 
Gerwenaars.

vrijdag 4
Begrafenis van Mevr. Haugk uit 

Utrecht, op de R.K. begraafplaats al-
daar. De uitvaartliturgie wordt mooi 
verzorgd door de gelovigen uit Ger-
wen en Den Haag. Nadien zijn we 
uitgenodigd op de broodmaaltijd ter 
plaatse. Pater Schneider woont de 
plechtigheid bij en onderstreept na 
afloop hoezeer onze overledene ge-
hecht was aan de FSSPX.

zaterdag 5
Honderd liter Driekoningenwij-

water wordt in de kapel van Den Haag 
gewijd. Een mooi gestileerd regenvat 
is daarvoor aangeboden. De ceremo-
nie duurt een uur.

zondag 6
Na afloop van de Hoogmis is er 

in Den Haag een bescheiden Nieuw-
jaarsreceptie. Ter gelegenheid van het 
driekoningenfeest heeft mevr. Jan-
maat jr. koekjes gebakken die toelaten 
te zien wie de koningen anno 2008 
zijn. Waren voorbeschikt en dit jaar 
uitverkozen: Vivian en Rob van den 
Nouwland en Raphaël Steenbergen. 
Enkele driekoningenliederen worden 
gezongen. Op deze dag bezoekt mevr. 
Manja Ellenbroek de Laakhaven, ont-
dekt de Christina en wordt uitgeno-
digd binnen een kijkje te nemen. Zij 
wist niet dat er op haar werkterrein 
een bootkapel gemeerd lag. Wat een 
verrassing. Bovendien wordt ze ge-
troffen door een sympathieke sfeer 

to’s te klasseren uit de periode dat hij 
aldaar prior was. Hierbij helpt hij pa-
ter Jacqmin die de opdracht heeft een 
beeldmontage ineen te steken, die ge-
toond zal worden op de feestdag 20 
jaar Hemelstraat.

woensdag 19
De paters Verlinden en de Beer be-

zoeken Kasteel Croy en spreken met de 
hr. Jan Franken over het eventueel hou-
den van een kamp bij het kasteel. Hij 
moet dit idee aan de beheerscommissie 
gaan voorstellen.

zaterdag 22
Een bijzondere avond in Gerwen. 

De gelovigen zijn uitgenodigd om kerst-
liederen te komen zingen. De avond 
begint met een houtvuur, waarop een 
grote stapel Schatkisten van de E.K.-
kinderen wordt verbrand. Deze Schat-
kisten zijn anoniem en gevuld met ge-
beden en goede werken. Als wierook 
stijgen ze nog eens op naar God.

Er wordt flink gezongen en enige 
chocolademelk en glühwein gedron-
ken.

zondag 23
200 kerstbrieven ondertekend door 

pater de Beer en pater Verlinden wor-
den verstuurd aan al onze financiële 
weldoeners, als aanvulling op de kerst-
kaart verstuurd door pater Wegner aan 
alle abonnementhouders van het Infor-
matieblad.

december

zondag 2
Zowel te Gerwen als in Den Haag 

is het onderwerp van de Adventsbezin-
ning: ‘Abraham trekt weg uit zijn land’, 
genomen van de Franse schrijver Dom 
Monléon. In Den Haag wordt het direct 
aansluitend op de Hoogmis begonnen. 
Gevolg: een 40 tal gelovigen blijven de 
drie voordrachten volgen. Zonder deze 
tactiek is een veel kleinere opkomst in 
Gerwen het gevolg.

zondag 9
Pater Verlinden houdt in de St Jo-

zefkerk te Brussel de recollectie met 
hetzelfde onderwerp als te Gerwen en 
Den Haag, nl. over Abraham.

woensdag 12
Bezoek van de paters de Beer en Ver-

linden aan pater Vernooy. We bezichti-
gen vooreerst zijn kapel en praten dan 
lang in zijn bureau over de lopende za-
ken.

donderdag 13
Pater Verlinden gaat een handje 

toesteken in de Hemelstraat om de fo-

zondag 18
Voorbije week was er storm in Den 

Haag en het dak van de boot is lichtjes 
beschadigd. Er wordt contact opgeno-
men met de verzekering. Enige gelovi-
gen bekijken of zij het karwei kunnen 
doen. 

zondag 25
Sint Clemensfeest te Gerwen. Na 

de Hoogmis draagt pater de Beer aan 
de hand van lichtbeelden het indruk-
wekkende leven van de H. Theresia van 
Lisieux voor. Sinterklaas komt na de 
voorstelling en het wordt reuze gezellig 
met zingende en springende kinderen. 
Na het feest blijven er nog enkele pap-
pa’s en mamma’s nababbelen. Er is een 
tijd van komen en van gaan.

26 / 30 nov.
Pater Verlinden gaat in Le Pointet, 

Frankrijk, de studie week georganiseerd 
door Suresnes volgen. Het onderwerp 
is de kritiek op de Nieuwe Mis, in haar 
verschillende aspecten.
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die er heerst. Mevr. Manja werkt als 
freelance buurtcoördinator aange-
steld door de bouwprojectontwikke-
laar van de wijk Nieuwe Laakhaven, 
waar de boot ligt. Een afspraak wordt 
gemaakt.

Ook op deze dag wordt er te Ant-
werpen 20 jaar Hemelstraat gevierd. 
De paters de Beer en Verlinden zijn 
ook uitgenodigd. Pater Verlinden zal 
de Vespers en het lof officiëren.

dinsdag 8
Antonio legt - bij wijze van expe-

riment - in de kerk twee nieuwe lam-
pen aan op de pilaren, die de paters 
tijdens het officiegebed meer licht-
comfort zouden moeten geven. 

vrijdag 11
Bezoek van mevr Manja Ellen-

broek op de boot Den Haag. Zijn aan-
wezig: pater Verlinden, de heren Peter 
Janmaat en schoonzoon Pjotr. 

zaterdag 12
Bijeenkomst Derde Orde in Ger-

wen. Pater de Beer houdt een confe-
rentie met als thema : “Jezus, God en 
Mens onder de mensen”. De lezing 
van “Pascendi Domini gregis” wordt 
voortgezet. Afgesloten wordt met een 
lof en rozenhoedje.

Ontvangen wordt een antwoord 
van mgr. Eijk op onze brief hem ge-
schreven op 27 december 2007. Hier-
in feliciteren we hem met zijn benoe-
ming tot toekomstig aartsbisschop 
van Utrecht en vragen of het moge-
lijk is hem te begroeten op de recep-
tie t.g.v. zijn aanstelling op 26 janu-
ari. In zijn antwoord dankt hij ons 
voor het blijk van betrokkenheid, 
doch kan ons niet ontvangen op die 
dag, daar de kathedraal al te klein is 
om al de genodigden te herbergen. 
Hij vraagt gebed voor de gehele Ne-
derlandse kerkprovincie en wenst ons 
Gods rijkste zegen voor het jaar 2008 
en spreekt verder niet over een nade-
re datum of mogelijkheid, waarop hij 
ons kan ontvangen.

zaterdag 19 en zondag 20
De JongKatholiekInitiatief week-

ends worden vervangen door een stu-
die / initiatiecursus. Het organiseren 
van hoofdzakelijk wereldse activitei-

ten met bijgevoegd enkele geestelij-
ke activiteiten wordt vervangen door 
louter geloofsonderricht. Willen de 
jongeren iets anders organiseren dan 
staan de priesters  er achter. De hui-
dige prior legt het accent anders. Te-
gelijkertijd in Gerwen aan meisjes en 
in Den Haag aan jongens wordt een 
cursus aangevangen die handelt over 
de verloving, het huwelijk. Geschei-
den onderricht; in Gerwen dagen vier 
meisjes op: Laura Pepels, Charissa en 
Danique Coolen, en Robin Noldus. In 
Den Haag 4 jonge heren: Edmund Lo-
dewijks, Pjotr Zegers, Thomas Gladdi-
nes en Mark Noldus. Beide groepen 
zijn tevreden en wensen dit onder-
richt in  deze vorm voort te zetten.

woensdag 23
Pater de Beer dient de hr. Van Os 

in Groesbeek het H. Oliesel toe. Zijn 
vrouw knapt wat op en hij gaat toch 
wel achteruit. Ouderdom komt met 
gebreken.

woensdag 30
Samenkomst van alle priesters 

van het district in de Hemelstraat. De 
paters de Beer en Verlinden komen 
te laat door verkeersproblemen op 
de Ring vanaf Zoersel. ’s Avonds ne-
men de paters de twee uithangborden 
2,4m op 1,2m, gemaakt voor de aan-
kondiging van de Volksmissie mee 
naar Gerwen. Deze zijn geschonken 
door de Firma Pelegrie.

maart

zaterdag 1
De heer Kees Hooreman sr. uit 

Haarlem ontvangt de laatste Sacra-
menten.

zondag 2
Pater Verlinden draagt beide Mis-

sen op in de Hemelstraat en houdt in 
de namiddag de vastenrecollectie, met 
als onderwerp: de bekering van Nahed 
Metwalli. De opkomst is een vijftien-
tal mensen.

februari

zaterdag 2
Maria Lichtmis. Kaarsjesprocessie 

zowel in Gerwen als op de boot.

donderdag 7
Propaganda voor de volksmis-

sie. Terwijl pater de Beer en Antonio 
27 kleine gemeenteborden plaatsen, 
maakt pater Verlinden 2 Bilboards 
die in de tuin geplaatst worden. De 
vijzen zijn iets te lang en we vragen 
Christ Hoek om dit aan te passen. En 
ja hij zal vrijdagmorgen komen. Na-
dien kunnen dan de borden geplaatst 
worden. De hr. Lamers heeft alle Pu-
blic Relations met de krant op zich ge-
nomen.

zondag 10
Na de Hoogmis houdt pater Ver-

linden de vastenrecollectie onder de 
vorm van een bloemlezing, in Den 
Haag. Het onderwerp handelt over de 
wonderbare en begenadigde bekering 
van Nahed Metwalli, een Egyptische 
moslim die christen wordt.

In de namiddag is de H. Mis ge-
pland in Leeuwarden. Door een mis-
verstand is de verantwoordelijke van 
de kapel niet komen opdagen. Wij: 
broeder Samuel, Maaike Galama, X 
en pater Verlinden besluiten dan de 
H. Mis op te dragen bij Maaike op 
haar appartement te Waardenburg. 

dinsdag 12 t/m woensdag 20
9 dagen Volksmissie: de eerste dag 

starten we op met 1 persoon. Nadien 
zal iedere dag mevr. Duyn aanwezig 
zijn. In totaal verdeeld over de 9 da-
gen hebben we 4 personen, waaronder 
1 Gerwenaar en 3 luisteraars van bui-
ten Gerwen. Deze laatste 3 komen vrij 
regelmatig en we nemen met hen na-
dien een kopje thee of koffie. De heer 
Lamers behoort ook tot de vrij regel-
matige aanwezigen. Mevrouw Pijnen-
burg komt ook en op zondag zijn we 
zowat met een tiental personen. Als 
laatste komt Willem, de psycholoog 
met een collega. De basisteksten ko-
men uit Sint Alfonsus de Liguori: “De 
belangrijke middelen voor verlossing 
en volmaaktheid.” 

zaterdag 23
H. Oliesel wordt toegediend aan 

de moeder van C. Zegers, mevr. Geer-
tje Buijs, te Edam. 
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april

dinsdag 2
Begrafenis in Helmond van de hr. 

Ben van Nieuwkerk. 

De stellingen worden gebouwd 
rondom de toren van de Oude Cle-
menskerk te Gerwen. 

zondag 6
Abbé de Jorna, directeur van het 

seminarie van Ecône, komt teza-
men met broeder Raphaël aan op 
Schiphol. Van ma. 7 april t.e.m. vrij. 
11 april zullen zij, vergezeld van pa-
ter Verlinden naar Šiauliai, Litouwen 
vliegen. Toen pater Verlinden nog te 
Litouwen prior was (2003-06) heeft 
abbé de Jorna hem bezocht. Er was 
sprake van ergens goedkoop een 
kopie van het brevier te maken en een 
Litouwse drukkerij heeft het contract 
van 3000 exemplaren binnengehaald. 
Aanvankelijk was een copie voorzien, 
uiteindelijk is er een totale nieuwe 
layout gemaakt, welke veel correcties 

De toren staat in de steigers en de vlag 
hangt uir voor de open dagen voor het 
religieus erfgoed van Brabant wappert.

vroeg. Tijdens deze werkreis zou de 
laatste hand gelegd worden aan de 
correcties en het proefdrukexemplaar 
ondertekend worden. Dat laatste is 
dan geschied op vrijdag 11 april. Nu 
moet alles nog klaar gemaakt worden 
om in druk te geven in Wit-Rusland, 
nadien wordt alles verder afgewerkt in 
Šiauliai.

woensdag 9
Mevr. Bertens in Tilburg ontvangt 

H. Oliesel en Viaticum.

maandag 14 
Pater de Beer gaat naar huis voor 

een week verlof, die al volgeboekt is 
met allerhande activiteiten. 

woensdag 16
Nu de Firma Orly & Endevoets uit 

Empel een prachtige stelling heeft la-
ten bouwen, kunnen de uit te voeren 
werken even van naderbij bekeken 
worden. Twee werklieden zijn al be-
gonnen de voegen uit te slijpen. De 
werken aan de toren zoals gepland, 
schijnen niet toereikend te zijn. Aan-
vankelijk was gedacht 60 m2 meter te 
hervoegen en max. 200 slechte stenen 
te vervangen. Er wordt ook nog beslo-
ten het uurwerk bij de firma Koninklij-
ke Eijsbouts, Asten te laten herstellen. 
Voorzichtigheidshalve wordt Monu-
mentenwacht Noord Brabant uitgeno-
digd om samen met Berrie Endevoets, 
voegwerkbedrijf, Nico Willigenburg, 
Delfgou (= advies bij restauratie), pa-

In Gerwen ontvangt Stefan Coolen 
het H. Doopsel. Een feest voor de ge-
hele familie! 

zaterdag 8
Tweede bezoek Mevr. Ellenbroek 

uit Rotterdam op de boot. Gezellig 
bezoek, geen nieuwigheden, behalve 
het volgende. Mevrouw Ellenbroek 
heeft contact gehad met de gemeente 
Den Haag en zij zullen iemand con-
tact laten opnemen met de heer Peter 
Janmaat.

zondag 16
De hr. Ben van Nieuwkerk ont-

vangt in het ziekenhuis te Geldrop 
het H. Oliesel, terwijl hij na een ge-
vaarlijke operatie nog enige dagen in 
slaap gehouden wordt. Ben is schilder 
en heeft ooit o.a. een prachtige pente-
kening gemaakt van de kerk van Ger-
wen.

donderdag 20
Alle confraters van het district zijn 

op tijd in de Sint Jozefkerk, Brussel 
om er de metten te zingen. Nadien 
in de Christus Koningpriorij nemen 
zij gezamenlijk de maaltijd, alvorens 
naar hun respectievelijke kerken / ka-
pellen te gaan om er het H. Triduum 
te vieren.

maandag 24
Na de gezongen H. Mis is er op de 

boot een bescheiden receptie aange-
boden aan pater Verlinden ter gele-

genheid van zijn 50ste verjaardag op 
27 maart. Een Abrahampop/pastoor 
wordt opgesteld door Paul Janmaat, 
enkele geschenken worden gegeven 
en vooral worden er twee liederen ge-
zongen, waaruit blijkt dat pater Ver-
linden overgegaan is naar een ande-
re -verstaan we oudere - leeftijdsgroep 
waarmee de jongeren niets meer te 
maken willen hebben.

woensdag 26
Pater Verlinden vertrekt naar Israël 

waar hij op zijn verjaardag de H. Mis 
opdraagt op het hoofdaltaar op de 
berg Karmel. Hij komt terug op don. 
3 april.

vrijdag 28
Mevr. Hendriks in Zutphen ont-

vangt het H. Oliesel.

maandag 31 maart t/m 
  zaterdag 5 april
Pater Schmitt en pater de Beer pre-

ken de Geestelijke Oefeningen in Ant-
werpen.
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mei

donderdag 1
Onze Lieve Heer Hemelvaart. Eer-

ste H. Communies te Gerwen voor Do-
renda Coolen en Quinten Roosekrans. 
Het was leuk om die twee te zien. Eens 
zullen wij dit kleine koppel misschien 
aan het Altaar terugzien?! Geen eerste 
H. Communies in Den Haag.

vrijdag 2
Pater de Beer rijdt naar mevr. Meer-

hoff in Zaandam om haar caravan op 
te halen, die zij aan de FSSPX wil ge-
ven. De caravan is geheel compleet, 
van alles voorzien, en kan zo zonder 
meer dienst gaan doen bij bijvoor-
beeld een kamp. We denken meteen 
ook aan meneer Meerhoff terug.

Alexander Kumschier, een Beierse 
student in Tilburg, bezoekt regelmatig 
de kerk en priorij in Gerwen. Vandaag 
leert hij misdienen in de Tridentijnse 
Mis. Hij toont aanleg, gevoel te heb-
ben voor liturgie.

zaterdag 3
Begrafenis mevr. Bertens-Willem-

sen te Tilburg. 
Opvallend is dat de overledene al-

les - waartoe zij zelf in staat was - tot in 
de puntjes geregeld heeft. De rest heeft 
zij in vertrouwen aan ons overgelaten. 

En ´t hoge doel waarop zij vol 
verlangen zag,

vertoonde haar de dood geljk een 
bruiloftsdag

RIP 

zondag 4
Pater bezoekt fam. Paul van den 

Nouwland, Haarlem. We bespreken 
even hoe en wanneer er weer cate-
chismus ten huize van de familie van 
den Nouwland eenmaal per maand 
gegeven gaat worden.

zaterdag 10
De catechismus op zaterdag-

avond voor de jong volwassenen gaat 
meestal door, maar de opkomst is 
miniem.

zondag 11
Pater de Beer en pater Verlinden 

de zaak Zutphen bekeken en ook be-
sproken met de weinige gelovigen die 
naar de H. Mis komen. De opkomst is 
te weinig, groeit niet aan, ofschoon er 
altijd opnieuw interesse is. De schaal 
dekt noch de huurprijs, noch de km 
vergoeding van de priesters. 

Enkele gelovigen kunnen voor 
de zondagsmis ook terecht bij Pater 
Vernooy te Geesteren en komen naar 
Zutphen om de priesters van Gerwen 
geestelijk te ondersteunen. Vroeg of 
laat moeten we stoppen de H. Mis in 
Zutphen op te dragen. 

maandag 12
Pater de Beer vertrekt met enke-

le Nederlanders om zich via Antwer-
pen en Brussel te voegen bij de bede-
vaarders die op weg zijn van Chartres 
naar Parijs. Zij arriveren voor de mid-
dagpauze in het Bois de Boulogne 
om met de bedevaarders, die wel al 
enige tekens van vermoeidheid ver-
tonen, te picknicken en daarna op te 
trekken naar Montmartre, waar de H. 
Mis met drie heren opgedragen zal 
worden. De opkomst is weer gewel-
dig!

De bus naar Antwerpen moet tot 
21.30 u. blijven staan om de voorge-
schreven rusturen van de chauffeur te 
eerbiedigen. Ver over het spookuur 
komen wij thuis aan.

dinsdag 13
Pater J. Wegner verteld pater de 

Beer en pater Verlinden dat hij be-
noemd is in Canada als Overste. 
Abbé Benoît Wailliez wordt de nieu-
we Overste van de Benelux. Wie gaat 

De bloemen die pater de Beer namens 
onze gelovigen aan het kruis heeft be-

vestigd, als eerherstel voor de wandaad.

Pastoor van Vossenaar van Nuenen en 
pater de Beer uit Gerwen met jongeren 

na gedane arbeid

ter J. Wegner, Overste en eindverant-
woordelijke, te beslissen wat kan, wat 
moet en wat mag volgens de maat-
staven van de Nederlandse Staat. Een 
nieuwe beraming moet gemaakt wor-
den. Het prijskaartje zal driemaal ho-
ger liggen, te weten €130.000,00. Wie 
zal dat betalen?!

zondag 27
Katholieken brengen eerherstel 

aan het vernielde wegkruis te Nue-
nen.

Op zondag 27 april om 13.00 u. 
vertrok pater de Beer met zijn E.K.-ers 
en hun families en nog andere gelovi-
gen door Gerwen en Nuenen naar het 
geschonden Kruisbeeld te Nuenen. 

Het hakken is in volle gang

Het corpus zal hersteld worden en 
wordt dan later weer bevestigd.
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juni

zondag 1
Shannah, het dochtertje van Pjotr 

en Jessica Zegers wordt gedoopt 
in de Kapel O.L. Vrouw van de H. 
Rozenkrans in Den Haag. Een talrijke 
schaar van getuigen is aanwezig, 
waaronder veel kinderen die uitleg 
krijgen over dit Sacrament. 

maandag 2
Pater Verlinden vertrekt naar Söll 

in Oostenrijk om er het huwelijk van 
Ann met Harold Hals in te zegenen 
op dinsdag 3 juni in een bergkapelle-
tje. Hij is donderdag terug in Gerwen.

maandag 9
De laatste hand wordt gelegd aan 

de tentoonstelling. In de kerk staat het 
baldakijn opgesteld, met aankleed-
poppen : een priester getooid in albe 
en koormantel, omgeven door 2 mis-
dienaars in het rood. Verder hangen 
de pauselijke vlaggen nog. In de ge-
meenschapszaal is er een tafelvitrine 
met kant en waardevolle palla’s. Een 
andere bevat voorwerpen die het mo-
gelijk maken over de zeven Sacramen-
ten te spreken en een derde bevat de 
belangrijkste sacramentaliën. Dan is 
er de staande vitrine die het mooiste 
wit kazuifel met brocaat uitstalt met 
de monstrans ervoor. Een ander ka-
zuifel uit de 16 de eeuw ligt op een 
andere tafel omgeven door een pixi-
de kastje, een fotoboek over het rij-
ke roomse leven - zeer mooie foto’s, 
echter denigrerende tekst over het ka-
tholiek geloof - , een oude foto over 
de kerk nog gekregen van de fami-
lie van de heer Sanders sr., zaliger, en 
tenslotte de gedenkplaat die normali-
ter op de kerk hangt maar nu, onder 
de restauratieperiode even verwijderd 

is. Pater de Beer heeft een diamonta-
ge gemaakt met zijn geliefd program 
Magix: beelden over de restauratie. De 
heer Lamers die dit initiatief tot een 
goed einde leidt, heeft alle bestaande 

boekjes, die ooit over de kerk gemaakt 
zijn, gebundeld tot een nieuw boek-
je van 44 blz, dat gratis gegeven gaat 
worden aan allen die na het bezoek 
van de kerk ook nog binnenkomen. 

Deze tentoonstelling is een in-
tiatief van de heer Lamers. Hij had 
vernomen dat de provincie Noord 
Brabant subsidies verleent voor elk 
goed initiatief. Dan heeft hij een co-
mité bijeen geroepen na de Hoogmis : 
de dames Duyn, Coolen, Noldus en 
Pijnenburg, de taken verdeeld en ver-
trokken waren we. Hun taak bestond 
hoofdzakelijk in het tegenwoordig 
zijn, wanneer er bezoekers zijn. 
Ook moeten zij voor de koffie en 
andere drank zorgen na het bezoek, 
zodat er nog nagepraat kan worden. 
Meneer Lamers had gehoopt dat Nico 
Nagtegaal, die een kenner is van onze 
kerk, zou kunnen gidsen. Maar dat 
kon niet doorgaan. Nico ging met 
vakantie in juni. Dan heeft de heer 
Lamers zelf het gidsen op zich geno-
men. Eerst legt hij aan de hand van 
het metselwerk uit dat er meerdere 
kerkgebouwen hebben gestaan op de 
plaats van de huidige kerk. Dan geeft 
hij een rondleiding op het oksaal en 
in de kerk en dan brengt hij de men-
sen naar binnen, waar hijzelf of pater 
Verlinden de aandacht vestigt op het 
geloof en de praktijk ervan. Nadien is 
er iets te drinken.

Mevrouw Duyn komt het meest 
onze gids bijstaan.

Uitleg in de priorij tijdens de open 
dagen

het Informatieblad verder maken? 
Hoe gaat Mej. van Vugt reageren?

vrijdag 23
Begrafenis van de heer Benjamin 

Kühr, op de boot in Den Haag. 

zondag 25
Sacramentsprocessie te Gerwen. 

Pater de Beer is celebrant, pater Verlinden 
is overkoepelende ceremoniemeester. 
Enkele veranderingen zijn doorgevoerd. 
Voortaan worden de altaren niet meer 
op zondagmorgen opgebouwd, maar 
op zaterdag. Hiertoe helpen twee 
families in de buurt, waar de altaren 
opgebouwd worden. De families 
van Lierop en Schuts staan ons toe 
hun garages te gebruiken om het 
materiaal te plaatsen. Voordeel: men 
moet niet om vier uur opstaan en is 
minder moe tijdens de processie. En 
de altaarbouwers kunnen op tijd op 
de receptie zijn en nog iets mee eten. 
Bovendien wordt er op zondag alléén 
afgebroken en worden de tenten niet 
meer naar de stalling bij de heer Lamers 
gebracht. De afgebroken altaren 
blijven overnachten bij dezelfde 
buren, en worden dan door pater de 
Beer, Antonio en Kees op maandag op 
de rustplaats gebracht. Henk van der 
Wal krijgt er een ceremoniemeester 
bij. Paul van den Nouwland. Dit moet 
een betere logistiek mogelijk maken. 
Gezien het regenachtige weer worden 
de altaren iets minder dan gewoonlijk 
opgesmukt. De nadruk was dit jaar 
gelegd op een meer biddende processie, 
d.w.z. dat alle zanggemachtigden zich 
moesten verzamelen rond Michaël 
Steenbergen, de koorleider, zodanig 
dat men van verre de processie kon 
horen, en dat is geslaagd.

woensdag 28
De voorbereidingen voor de Open 

Dagen georganiseerd en gefinancierd 
door de Provincie Noord Brabant 
ter gelegenheid van het Jaar van het 
Religieus Erfgoed zijn volop aan de 
gang. Vandaag komt Inge Lepelaars 
voor een foto en interview met de 
priesters. Deze week worden de 
tafelvitrines voor de tentoontstelling 
bij de Heemkundekring van Nuenen 
afgehaald. Het is de heer Lamers die al 
de p.r. verzorgt zodat alles vlot loopt. 
Pater Verlinden zoekt staande glazen 

vitrines om een kazuifel en monstrans 
ten toon te stellen. Pater de Beer vindt 
op het internet voor de beste prijs wat 
pater Verlinden zoekt, en stuurt dan 
de prior naar Dordrecht om de vitrine 
op te halen, evenwel met straatnaam, 
doch door omstandigheden zonder 
huisnr. noch telefoonnr. Pater 
Verlinden moet het dan maar vinden! 
Wie zoekt, die vindt.
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zaterdag 14 en zondag 15
Open Dagen in de Oude Sint 

Clemenskerk.

Op zaterdag vindt er tevens een 
internationale voetbalwedstrijd plaats 
in Son, tussen de gelovigen van België 
en Nederland, met als scheidsrechter 

niemand minder dan de heer Jan Kei-
zer, officieel en internationaal scheids-
rechter van de K.N.V.B., die vereerd 
was onder ons te zijn en beloofd heeft 
volgend jaar weer te komen fluiten. 
Hij heeft bij de barbecue enige anek-
dotes verteld uit zijn 33-jarige fluit-
loopbaan. Bovendien liet hij  ons 

een geschenk na voor de priorij! De 
familie Zegers heeft hem met ons in 
contact gebracht. Wegens de dreiging 
van regenbuien en een vrij lage tem-
peratuur stelde meneer de Greef ons 
de keuken en een gedeelte van de zaal 
van D’en Heuvel ter beschikking! Had 
hij geweten van Jan Keizer, dan had 
hij zich vrijgemaakt en was toch ze-
ker gekomen. Dat heeft hij gemist! De 
Nederlanders hebben de wisselbeker 
moeten afgeven aan de Belgen, die met 
0-5 gewonnen hebben. Enthousiast 
en sterk hebben zij gespeeld en de 
Nederlanders met een vlugge 0-2 
voorsprong overrompeld. 

woensdag 18
Bijeenkomst van alle priesters uit 

het Beneluxdistrict te Gerwen. Eerst 
worden de laatste desiderata van de 
uittredende Overste pater Wegner ge-
geven. Dan is er een maaltijd voorzien 
door mej. van Vugt met de geliefkoos-
de soep speciaal voor pater Wegner en 
een slaatje. Nadien trekken we allen 
naar de Zoo van Overloon waar we 
meerdere uren wandelen en geboeid 
blijven door de dieren die soms zot 
doen wanneer ze priesters in groep 
waarnemen. ‘s Avonds keren we terug 
voor een barbecue op het nieuwe toe-
stel van pater de Beer. We vonden het 
allemaal een geslaagd afscheid van 
pater Wegner van zijn confraters, te 
Gerwen. 

zondag 22
Discussie in de boot over het 

vervroegen van de Zondagsmis in 
de boot omwille van de warmte. 
Airconditioning en het uur laten staan 
of vroeger opstaan? dat was de vraag. 
Zo kwam de gedachte op bij pater Ver-
linden dat pater Wegner ooit een mail 
gestuurd had aangaande de Mariakerk 
in Zoeterwoude die verkocht ging 
worden. Van het ene komt het andere. 
Zo is Paul Janmaat en Pjotr in aktie 
geschoten, zijn ze foto’s gaan nemen 
en is er weer enthousiasme voor een 
nieuwe kerk.

zaterdag 28
Zomeravondconcert te Gerwen. De 

paters de Beer en Verlinden, vergezeld 
van mej. van Vugt gaan naar het Heu-
velplein om te luisteren naar de con-
certen, ons gebracht door alle muziek-

verenigingen van Gerwen. Dat past in 
het kader van onze Open Dagen met 
het doel de drempel te verlagen om 
met de FSSPX in contact te komen. De 
beide paters hebben dezelfde indruk. 
Terwijl de musici spelen is er maar 
weinig stilte, aandacht voor de muziek. 
Het is eerder een praatmarkt. De Ger-
wenaars zijn gelukkig  elkaar eens te 
kunnen spreken. Mijnheer de Greef 
en anderen vinden het een geslaagde 
avond en dat vonden wij ook. Alleen 
vonden wij dat de dirigenten het 
volk niet enthousiast konden maken. 
Waarop we verder dachten: als het al 
zo is voor deze populaire muziek, dan 
begrijpen wij dat het moeilijk zal zijn 
de Gerwenaars wakker te krijgen voor 
veel hogere waarden, de Oude Cle-
menskerk, met haar geloofsuitstra-
ling.

zondag 29
Na de Hoogmissen komen pater 

de Beer, met enkele gelovigen, en pa-
ter Verlinden naar Bergen op Zoom 
om de Maria-ommegang mee te ma-
ken, waaraan de familie Steenbergen 
hard meewerkt. Zij zijn erg gesticht 
door de mooie ommegang. Nadien 
brengt pater Verlinden een bezoek 
aan de familie Steenbergen ten huize 
Steenberge.

maandag 30
Pater Verlinden krijgt van pater 

Wegner de opdracht, naar Kerkrade te 
gaan. De heer Wolters, aldaar wonend, 
heeft laten weten dat de kapel van de 
Franciscanen te koop staat. Pater Lang 
en Mählmann komen ook kijken, 
evenals de projectontwikkelaar. De 
Stichting Vrienden van de Francisca-
nen toonden hun uitdrukkelijke wil 
deze kerk aan de FSSPX over te laten 
voor het symbolisch bedrag van € 
100.000. Alles was intact en zeer goed 
onderhouden, zo niet vernieuwd. Het 
Duitse district zou deze kapel aanko-
pen en de geloofsgemeenschap van 
Aachen zou dan verhuizen naar hier. 
De heer Wolters was zeer in zijn nop-
jes en heeft ons nadien ontvangen op 
lekker gebak met een kopje eigenge-
maakte koffie!
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Uit:: “In beeld en gelijkenis”

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

Tweedracht in een rijk
Mt 12, 25-26; Mc 3, 23-26; Luc 11, 17-18

Jezus had weer eens een duivel uitgedreven, wat de 
mensen zo versteld had doen staan, dat zij zich hadden af-
gevraagd of hij soms niet de Zoon van David, d.i. de ver-
wachte Messias was (het laatste volgens Mt 12, 23; niet bij 
Mc en Luc). Verontwaardigd hadden de Farizeeërs gezegd: 
“Hij drijft de duivels alleen uit door Beëlzeboel, het hoofd 
der duivels!” (Mt 12, 24; Mc 3, 22; Luc 11, 15). Dat was een 
kwaadaardige veronderstelling, die Jezus niet onweerspro-
ken kon laten. Hij bracht zijn tegenstanders onder ogen dat 
hun beschuldiging ongerijmd was. De duivel is een vijand 
die moet worden uitgedreven wanneer hij van iemand bezit 
heeft genomen; hoe kan men denken dat Jezus dit doet met 
de hulp van zijn commandant, die in de strijd zijn troepen 
tegen de mensen aanvoert?

Het geloof in het bestaan van demonen was zeer ver-
breid; men nam aan dat zij een leger vormden dat onder 
commando van een hunner, Beëlzeboel (zijn naam wordt 
ook Beëlzebub geschreven) stond. De Joden van Qoemraan 
aan de Dode Zee waren overtuigd dat een enorm leger van 
boze geesten strijd voert tegen de goede geesten, de enge-
len. De “geesten der duisternis” verleiden de mensen tot 
alle kwaad, die “van het licht” bestrijden hen en nemen de 
deugdzamen onder de mensen in hun rijen op. Jezus heeft 
het volksgeloof gelaten wat het was, maar Hij wist dat zich 
in het land gevallen van echte bezetenheid voordeden en 
dreef duivels uit. In het licht van wat de Farizeeërs zelf dach-
ten moet men de gelijkenis lezen die Hij hun voorhield.

Hoe kan een rijk blijven bestaan, sprak Jezus, als het in-
nerlijk verscheurd is door tweedracht? Wat zal het lot van 
een stad zijn, als de bewoners elkaar bestrijden? En gaat 

niet hetzelfde op voor de bewoners van een huis? Als het 
waar zou zijn, dat ik door het hoofd der duivelen zijn on-
dergeschikten uitdrijf, dan is het met het rijk der demonen 
gedaan! En dàt gelooft ge zelf niet!

Wat Jezus zei, moest in de oren van al zijn hoorders, 
de Farizeeërs inbegrepen, evident klinken, en de boosaar-
digheid der laatsten werd ermee aan de kaak gesteld. Ook 
bij de Farizeeën waren er, die boze geesten trachtten uit te 
drijven. Dat deden zij toch niet met behulp van andere dui-
vels? zei Jezus. En waarom zou Ik dat dan wel doen? Uw 
bezweerders veroordelen u, voegde Hij eraan toe. De Fa-
rizeeën wisten heel goed dat men duivels op een andere 
manier uitdrijft dan door de hulp in te roepen van een van 
hun soort! En Jezus besloot: “Als ik in de Geest (Luc: “met 
de vinger”) van God de duivels uitdrijf, dan is het rijk van 
God voor u aangebroken”.

Duivels uit bezetenen verdrijven werd als een moeilijke 
zaak beschouwd en is het nog. Uit betrouwbare verhalen 
over mensen die bezeten zijn geweest, blijkt dat het meer-
malen verre van eenvoudig was de duivels uit hen te ver-
drijven. Maar Jezus deed het met een enkel machtwoord, 
de demonen gehoorzaamden Hem aanstonds. Dat was het 
bijzondere van zijn uitdrijvingen en het wees erop dat God 
met Hem was. Aan het “rijk” van Satan was een einde geko-
men, dat van God was aangebroken.

Enkele jaren geleden schreef een zich nog als katholiek 
beschouwend theoloog een boek waaraan hij de titel gaf: 
“Afscheid van de duivel”. Hij wilde erin laten zien dat boze 
geesten alleen bestaan in de angstige verbeelding der men-
sen. In onze tijd willen tal van geestverwanten en de scha-
re van hun volgelingen niet meer aannemen dat er zuivere 
geesten bestaan, engelen zo min als duivelen. Zij weerspre-
ken hiermee duidelijk de H. Schrift en de leer der Kerk.

Het is aangetoond dat bezetenheid een verschijnsel is 
dat in allerlei tijden en plaatsen voorkomt en geheel eigen 
kenmerken heeft, onderscheiden van alle andere (vooral 
geestelijke) afwijkingen die zich bij een mens kunnen voor-
doen. Het vraagt daarom een bijzondere verklaring. Uit vol-
komen betrouwbare berichten moet een onbevooroordeeld 
onderzoeker opmaken, dat deze verklaring in een aantal ge-
vallen moet worden gezocht in het feit dat een persoonlij-
ke boze macht, die wij duivel noemen, van een mens bezit 
heeft genomen. Dit gebeurde ook in Jezus’ tijd, al mag men 
aannemen dat heel wat geestelijke en andere afwijkingen 
ten onrechte aan demonen zijn toegeschreven. Voor welke 
raadsels bezetenheid ons ook stelt, zij bestaat en komt ook 
nu nog voor. Omdat dit boek over gelijkenissen handelt en 
niet over bezetenheid, laten wij het hierbij. Een der bewij-
zen van Jezus’ goddelijke zending was zijn absolute macht 
over demonen, die Hij niet ééns, maar herhaaldelijk heeft 
getoond

IB238.indd   22 10-9-2008   14:09:48



Informatieblad   Nr. 238  oktober 2008   23

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.

Toch zijn wij inderdaad meesters over het fysieke heelal. 
Al het andere wordt voortgedreven; wij alleen kiezen ons 
eigen pad. Alleen wij kunnen de krachten van de natuur ge-
bruiken, deze richten op ons doel in plaats van daardoor 
aangedreven te worden. Wij stellen deze krachten tegenover 
elkaar, brengen ze met elkaar in overeenstemming, beper-
ken ze of bevrijden ze van hun eigen beperking, brengen ze 
bijeen of scheiden ze, en dat alles om resultaten te berei-
ken, die voor haar verschijning in de wereld gewacht heb-
ben op onze talenten. Wij hebben een groot aandeel in het 
goddelijke bestuur van het heelal; maar slechts een mense-
lijk aandeel onder God.

Wij behoeven maar boven onszelf uit te zien om de 
kinderachtige dromen van de trots te vermijden en daar-
mee de vaste grond voor de waarheid van de nederigheid 
te heroveren. Wij hebben niet de minste macht over dat 
deel van de natuur, dat de zuiver geestelijke wereld van de 
engelen is. De engelen zijn in geen enkel opzicht aan onze 
bevelen onderworpen. Zij zijn even immuun voor fysieke 
slagen als voor liefkozingen. Zij liggen buiten ons recht-
streekse kennen. Zij treden slechts de wereld van onze lief-
de binnen, omdat de muren van de natuur zijn doorbroken 
om ons een kennis te geven, die boven onze eigen krach-
ten ligt.

Het verstand van de mens

Het terrein van meedelen van onze kennis houdt op bij 
de zoom van de engelenwereld. Zelfs de grootste onder ons 
weet niets, dat nog niet op een meer verheven wijze begre-
pen wordt door de minste van de engelen. De kennis der 
engelen over de Goddelijke dingen kan door de mens dan 
ook niet verhelderd worden. `Maar door middel van hun 
spraakvermogen kunnen de mensen aan de engelen de ge-
dachten van hun hart bekend maken; want het is slechts ei-
gen aan God de geheimen van ons hart te kennen.’ Alleen 
deze gaven moeten wij aan de engelen uitdelen: de gehei-
men van ons hart.

In de wereld van onze medemensen, onder onze gelij-
ken vinden wij onze grootste bijdragen tot het bestuur van 
de wereld; niet in de wereld van de engelen, die zover bo-
ven ons ligt, niet in de fysieke wereld, die louter bestaat 
als een stuk gereedschap voor ons. In deze grote menselij-
ke werken staat onze  hoge adel duidelijk neergeschreven 
ondanks de bewering van al degenen, die de mens te laag 
zouden willen aanslaan; niet minder krachtig zijn de ge-
tuigenissen over onze nederige staat tegenover al diegenen, 
die van de mensen goden zouden willen maken. Tenslotte 
is dit de hele waarheid op dit punt: dat de mens hoog uit-
gaat boven al het andere in het fysieke heelal en dat hij ein-
deloos minder is dan de God, Die hem heeft gemaakt; en 
slechts in het geheel van de waarheid vindt de duurzame 
glorie van de mens haar vaste fundament.

Het is aan de mensen gegeven hun eigen soortgenoten 
voort te brengen. Voor degenen, die de mensen onderdom-
pelen in de kudden van de dieren van het heelal, is dit een 
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vrijwel onbetekenend iets. Maar het is een werk van hoge 
adeldom, als wij de mens op de juiste wijze zien, als wij ons 
realiseren, dat het individuele menselijke wezen het meest 
verheven werk is in het fysieke heelal.

De natuur is gericht op hetgeen duurzaam is, zij is vol 
zorg voor de soort en buitenmate zorgeloos voor de indivi-
duen; alleen al op grond daarvan is de waarde van de mens 
duidelijk, want elk menselijk wezen blijft langer bestaan 
dan alle fysieke soorten, omdat zijn onsterfelijke ziel voor 
een eeuwig leven bestemd is. Voor de nederigheid van de 
ouders is het feit zonneklaar, dat hun kind meer van God 
dan van henzelf is. Zij kunnen niets scheppen, laat staan 
een geest, die nooit zal sterven; toch komt er bij elke men-
selijke ontvangenis een onsterfelijke ziel tot het bestaan. 
Voortplanting is een werk, dat door de wil Gods en recht-
streeks met God geschiedt; in elk afzonderlijk geval maken 
de ouders het materiaal gereed voor de vereniging met een 
ziel, die in elk afzonderlijk geval rechtstreeks van God Zelf 
komt. De ouders hebben recht om trots te zijn, maar hun 
trots moet zich concentreren op de vrijgevigheid van God, 
die hun zulk een nederig aandeel geeft in zulk een groots 
werk. Zij bevolken de aarde met burgers van de hemel; en 
in de diepste nederigheid wijden zij zich toe aan de kinde-
ren, die van God tot hen gekomen zijn.

Het leven van de mens botst in de loop van zijn jaren te-
gen dat van talloze andere mannen en vrouwen aan en wel 
met concrete resultaten van goed of van kwaad. Niemand 
bereikt het einde van zijn levensdagen zonder invloed te 
hebben uitgeoefend op het leven van anderen; in deze zin 
leeft geen mens alleen, geen enkel leven is een louter per-
soonlijke aangelegenheid. Het aantal van hen, die zijn door-
gestoten naar de hemel, of die zich hebben afgewend naar 
de hel, is slechts aan God bekend; een geheim, waarvan het 
bestaan zelf reeds voor ons een waarschuwing is en een be-
moediging, want het geeft ons nooit een verontschuldiging, 
noch voor aanmatiging noch voor ontmoediging.

Heel veel, misschien wel het meeste van die invloed op 
de levens van anderen, is niet het gevolg van onze leiding of 
bestuur, komt niet van onze inspanning als gevolmachtigde 
deelgenoten aan de ordening van het heelal. De uitwerking 
van ons leven op anderen is veeleer een indirecte uitwer-
king; de echo’s van ons leven klinken over de dalen van’ het 
leven van anderen als de stemmen van verre klokken, rus-
tig, onpartijdig, en onverbiddelijk doordringend tot in de 
meest afgelegen, welhaast vergeten mensengehuchten.

Ons leven waait door het leven van andere mannen 
en vrouwen heen, zoals de wind over de wateren van de 
zee, terwijl hij golven opzwiept, die haar weg voortzetten 
tot aan afgelegen kusten. Onze vriendelijkheid, een sym-
pathiek woord van onze lippen wordt gezien en gehoord 
en nagevolgd en dit is op zijn beurt weer een frisse bries, 
die de zelfzucht in andere levens verdrijft. Onze zonden 
worden gezien, gehoord, ondergaan; zij verspreiden zich 
als een verterende pest. Dit alles betekent een niet gering 
aandeel in het lot van de menselijke wereld; maar het ge-

schiedt niet volgens ons ontwerp. Dit is niet het werk van 
een bestuurder of van zijn gevolmachtigde, het is dat goe-
de of slechte voorbeeld, dat de geleerden een formele oor-
zaak noemen. Ondanks het feit dat het zijdelings is, is het 
toch allerminst ondoeltreffend. Heiligen hebben daardoor 
hele steden hervormd en verdorven mensen hebben daar-
door hele gemeenschappen besmet; van deze beide groe-
pen hebben de slachtoffers van het kwaad numeriek meer 
navolgers gevonden, want de wegen, die zij begaan, zijn in 
het begin zoveel gemakkelijker.

Nog afgezien van het loutere voorbeeld bestaat er een 
verlokking, die wenkt vanuit iemands leven met een felle, 
grote aantrekkingskracht, feller dan degene, die anderen 
daarmee tot goedheid trekt, zich realiseert. De geur van het 
leven van een heilige, het gezonde geluk van de onschuld, 
de krachtige rust die ligt over het gelaat van de man die goed 
heeft durven zijn, het rustige geluk van een onzelfzuchtige 
vrouw, die terwijl zij niets zoekt, toch alles bezit — dit al-
les is een ten toon spreiden van goedheid, van beminnelijk-
heid, van geluk voor de harten, die juist naar zulke dingen 
hongeren. De bekoorlijkheid daarvan wekt op zijn minst 
een heimwee in de meest verharde mensen en vaak genoeg 
ontsteekt het een laaiend vuur in het meest groene hout. 
Het staat vast dat zulk een verlokking een grote rol speelt in 
de levens van mannen en vrouwen; maar ook dit geschiedt 
weer niet volgens ons ontwerp, het geschiedt niet door ons 
bestuur of onze leiding van deze mensen, maar veeleer door 
de aantrekkingskracht, de bekoring, de verlokking van de 
goedheid. Doeleinden, die zo algemeen aantrekkelijk zijn, 
worden in hun concrete werkelijkheid openlijk getoond en 
de mensen richten zich daarheen, niet op bevel, maar door 
de veel meer verfijnde kracht van hun aantrekkelijkheid.

Ons rechtstreekse aandeel in het goddelijk bestuur van 
de wereld van de mensen ligt niet in de formele oorzake-
lijkheid van het voorbeeld, noch in de beslissende oorza-
kelijkheid van de aantrekkelijkheid van het goede, maar 
in de uitwerkende oorzakelijkheid, in hetgeen wij voor de 
mensen kunnen doen. Doordat hij de waarheid meedeelt, 
door zijn medemensen te onderrichten speelt de mens zijn 
voornaamste rol in het goddelijk bestuur. Niet alle onder-
richt blijft besloten binnen de klaslokalen, maar zelfs als 
het binnen deze grenzen blijft is het gemakkelijk de ge-
weldige invloed te zien, die gegeven is aan hen die onder-
richt geven: één generatie van onkundige of verdorven on-
derwijzers, die de geesten van de mensen voeden met de 
leugen in plaats van met de waarheid, kan een heel volk 
bederven; en de macht van goede onderwijzers is niet min-
der. De reden van de ingrijpende werking van beiden op 
het leven van de mensen ligt in het feit, dat iedere mens 
zijn leven richt door middel van zijn eigen verstand, dat wil 
zeggen door datgene wat hij van de waarheid heeft kunnen 
grijpen. Iedere mens kan uit zichzelf iets van de waarheid 
vinden, doordat hij vanuit het weinige dat hij weet komt 
tot de ontdekking van hetgeen hem tot nu toe onbekend 
geweest is. Of, gebruik makend van hetgeen door de wijs-
heid van anderen is bijeengebracht, kan hij leren door on-
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derricht te worden. Maar hoe hij er ook toe komt, de mens 
moet waarheid bezitten om te leven.

Het hoge belang van het werk van de onderwijzer voor 
het bestuur van de mensen kan gemakkelijk naar waarde 
geschat worden, zowel van de kant van de leerling die de 
waarheid zoekt, als van de kant van de waarheid welke hij 
zoekt. Aan zichzelf overgelaten, zonder dat iemand hem 
onderwijst, vindt de mens de waarheid slechts langzaam, 
veel te langzaam om de snelle loop van zijn levensjaren bij 
te houden; hij leert met een inspanning, die zoveel vraagt 
van zijn hart, dat ze gemakkelijk te veel blijkt te zijn voor 
zijn moed; hoe groot zijn talenten ook zijn, de waarheid 
welke hij ontdekt zal met dwalingen vermengd zijn en elke 
dwaling baant bij de poging om haar te beleven de weg 
voor een tragedie. Van de andere kant is iedere mens van 
het begin van zijn leven af hopeloos van het licht van de 
waarheid afhankelijk. Hij moet dat licht hebben vanaf het 
eerste ogenblik, waarop hij zijn doeleinden gaat nastreven, 
dit is van het eerste ogenblik van zijn menselijk leven af. 
Zonder dit licht, in een toestand van onwetendheid of in de 
verdraaide schemering van de verwrongen waarheid moet 
de mens delen in al de hulpeloosheid van de blinden, in al 
de verschrikkingen van een ondoordringbare duisternis, in 
al de ellende van hen, die misleid en verraden zijn.

De leraar heeft heel wat meer te doen dan alleen maar 
het geheugen van zijn studenten op te frissen. Wij begin-
nen het leven niet, toegerust met een hoeveelheid sluime-
rende kennis of met een instrument, genaamd het geheu-
gen van het ras; wij beginnen met een blanco vel, waarop 
wij de waarheid schrijven die wij ons verwerven, ofwel door 
haar zelf te ontdekken, of door erover onderricht te wor-
den. De studenten zitten aan de voeten van de leraar, niet 
in de hoop een sneetje te krijgen van zijn kennis, noch om 
de parade af te nemen van de wijsheid van de professor 
zelf. De student moet zelf inzien, moet zelf weten, moet 
persoonlijk de waarheid bezitten, anders is hij nóg blind, 
heeft hij niet geleerd, is hij niet onderricht. Nogmaals: bij 
deze grootste rol van het bestuur of de leiding van de men-
sen zijn de adel en de nederigheid van ons werk onontwar-
baar dooreengevlochten. Wij geven wat de mensen moeten 
hebben, om niet het doel van hun leven te missen; en toch 
geven wij het op een bescheiden, dienende wijze, evenzeer 
van buiten af als een dokter gezondheid geeft.

Bij ons leren van de mensen doen wij nauwelijks meer 
dan het nederige werkje van de dienstbode, namelijk de 
blinden open zetten om de stroom van het zonlicht in de 
kamer te laten. Het werk van de leraar is de beletselen weg-
nemen, zodat de mens zelf kan zien, de dingen verwijderen 
die het licht buitensluiten. Hij kan niet in het verstand van 
een ander mens doordringen om er kennis in te planten; 
evenmin kan hij dat verstand licht bezorgen, waardoor het 
de waarheid zal zien. Hij maakt alleen maar de natuur vrij 
om te werken, zoals de medicijn van een dokter aan de na-
tuur de gelegenheid geeft om een ziekte af te werpen; het 
is zijn nederige taak om de natuur te helpen, haar werkwij-
ze na te volgen maar nooit deze te verdringen. Hij neemt 

een ander bij de hand en leidt van bekende waarheden 
tot onbekende, geleidelijk aan, terwijl hij de schreden, die 
moeten worden gezet, toont door zijn tegenstellingen, zijn 
voorbeelden, zijn vergelijkingen, in de hoop dat het leren-
de verstand de schreden zal volgen en tot de waarheid zal 
komen. Hij kan niet de versterkende kracht van een hoger 
verstand aanbieden, zoals een engel dat kan; want feitelijk 
is zijn verstand niet superieur; het is van precies hetzelfde 
soort als dat van zijn leerling. Hij brengt het materiaal om 
te kennen bij het verstand van zijn leerling, legt dat mate-
riaal ordelijk klaar, neemt de beletselen om te kennen weg; 
en dan hoopt hij op het prachtige resultaat van kennis.

Het is niet te verwonderen, dat het Mensgeworden 
Woord van God zoveel van zijn drie korte jaren van open-
baar leven onder de mensen heeft besteed aan leren en pre-
diken en aan het bevestigen van zijn leer door een over-
vloed van wonderen. Want dit is het grote voorrecht van de 
mens, zijn verheven deelname aan het bestuur van het heel-
al: opdat door zijn inspanning andere mensen de waarheid 
zullen krijgen. De waarheid is voor het leven van de men-
sen beslissend; zo beslissend, dat de Meester van zichzelf 
kon getuigen: `Ik ben geboren en in de wereld gekomen, 
juist om te getuigen voor de waarheid. En aan zijn leerlin-
gen heeft Hij beloofd: “Gij zult de waarheid kennen en de 
waarheid zal u vrijmaken.” In de duisternis komt de mens 
om, want hij werd geschapen voor het koninkrijk van het 
licht van de waarheid.

EINDE
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heel goed functioneert. Tenslotte is 
de zogenaamde “seksuele revolutie” 
succesvol afgesloten. Een natuurlijke 
schaamte heeft men nog niet uitge-
dreven bij de mens. Ook de komen-
de generatie is zij eigen, ze schijnt iets 
aangeborens te zijn. Maar daarboven-
uit zijn alle grenzen weggevallen. Be-
grippen als zuiverheid, kuisheid, ont-
houding worden belachelijk gemaakt, 
ze klinken hetzelfde als domheid, 
ziekte, ondervoeding; vrij uitleven van 
de seksualiteit is een mensenrecht, de 
enige zorg is, ongewilde gevolgen te 
voorkomen.

Op de stations prijken voor de 
wachtende reizigers op grote plak-
katen in alle kleuren, enorme con-
dooms – geen wervingscampagne 
van de branche “plastic en elastiek”, 
maar van een ministerie. In de me-

dia, de reclame en de industrie van de 
vrije tijd schijnen er mensen te zijn, 
die er een onvoorwaardelijke interes-
se in hebben, de gewone burgers in 
een toestand van voortdurende seksu-
ele opwinding te brengen. Misschien 
bevordert dat de verkoop, misschien 
steekt er meer achter. Maar in ieder ge-
val hadden de moeders en vaders van 
de “seksuele revolutie” allemaal sa-
men een centraal argument (met wel-
ke bedoeling ze het ook naar voren 
gebracht hebben): seksuele begeerte 
is een natuurlijke behoefte zoals ook 
alle andere natuurlijke behoeften van 
de mens. Als men leert, haar vrij en 
natuurlijk te bevredigen zoals de zin 
in een smakelijk eten, lichamelijke 

Ofwel huwelijk en absolute 
huwelijkstrouw ofwel volle-
dige onthouding. Dat is met 

een paar woorden gezegd zo ongeveer 
het kernpunt van de katholieke sek-
suele moraal. Juist tegenwoordig, nu 
pastorale vaklieden bij het trefwoord 
“seksuele moraal” gewoonweg in re-
torische opwinding geraken en tot el-
lenlange lezingen overgaan, waarbij 
zich dan zinswendingen als “geheel 
persoonlijke dimensie van verant-
woord partnerschap”, of “liefhebbend 
elkaar toebehoren in op jou betrok-
ken ik-vinding” bijzonder vaak herha-
len, loont het de moeite de hele zaak 
eens tot in de finesses te bespreken. 
De seksualiteit hoort in het huwelijk, 
daarbuiten heeft zij geen plaats. Dat is 
het kerkelijke gebod van de kuisheid. 
Wie iets anders beweert, misleidt de 
tijdgenoten. 

“Dat is te hard”, zegt de een. “Ab-
normaal en gek!” zeggen de ande-
ren. Feitelijk: Als het christendom in 
de wereld was gekomen, om trouwe 
aanhangers te verschaffen aan een 
strenge seksuele moraal, dan zou het 
al lang weer uit de wereld verdwenen 
zijn. Dus een paradox, of – nog erger 
– pure huichelarij? De Kerk, zo zou 
men kunnen menen, legt aan haar le-
den lasten op, hoewel doorgaans be-
kend is, dat men deze helemaal niet 
kan dragen. 

Op die manier heeft men de Kerk 
met haar strengheid van zeden snel 
zelf tot beklaagde gemaakt. Een ge-
liefd spel, dat vooral tegenwoordig 

Geestelijk leven

De seksualiteit is toch iets heel 
natuurlijks – hoe kunnen hier ei-
genlijk zonden zijn? Juist de katho-
lieke seksuele moraal met haar 
preutsheid en haar vijandige hou-
ding tegenover het lichaam toont, 
dat de Kerk langs de mens heen 
leert.
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ontspanning of goede muziek, wor-
den alle problemen zoals geremdhe-
den en neurosen, bekrompen stiekem 
gedoe en seksueel geweld, vooral te-
genover de vrouw, opgelost.

In deze seksueel “bevrijde” wereld 
staat de Kerk met haar zedelijkheids-
opvattingen er natuurlijk slecht bij: 
in het goede geval als hopeloos ach-
terlijk en naïef, in het slechte geval 
als veroorzaker van die seksuele on-
derdrukking, in de droesem waarvan 
zich de kiem voor alle gevolgen van 
een onderdrukte seksualiteit kon ont-
wikkelen.

Dat deze seksueel “bevrijde” we-
reld echter een mythe is, bewijzen 
alle getallen, die als aanwijzing voor 
de humanisering van een cultuur van 
de seksualiteit zouden kunnen gel-
den. Een scheidingspercentage dat 
verdacht dicht tot het getal van de ge-
sloten huwelijken nadert, het daar-
mee gepaard gaande aantal van halve 
wezen ten gevolge van scheiding, een 
bijna ononderbroken reeks van be-
richten over zware seksuele delicten, 
een voor de landen van het welgestel-
de Westen schandalige abortusstatis-
tiek: zulke gegevens kunnen onmo-
gelijk aantonen dat met de “seksuele 
revolutie” het paradijs op aarde be-
gonnen is.

Wat begonnen is, is veeleer het ge-
leidelijk losmaken van de seksuali-
teit van de voortplanting. Ook in de 
toekomst heeft de voortplanting haar 
plaats binnen een enigszins duurza-
me relatie. Maar ze verandert van een 
seksuele in een medisch-technische 
handeling. Terwijl de seksuele begeer-
te op de speelweide van de hartstoch-
ten uitgeleefd zal worden, zorgen de 
voortplantingsmedicijnen voor de 
kinderen. De discussie over de diag-
nostiek van de prenatale diagnostiek 
wijst de weg: Ieder paar deponeert een 
reeks verwekte en gentechnisch on-
derzochte embryo’s in de reageerbuis. 
Deze wachten in de diepvries op de 
dag van een mogelijke inplanting in 
de baarmoeder van de moeder of van 
een draagmoeder. Of het na de kunst-
matige bevruchting bij de gencheck 
blijft, of dat er bij de verwekking een 
handje geholpen wordt – om zich een 
dochtertje met het figuur van een mo-

del en superintelligentie of een zoon-
tje van het type “Robert Redford” 
met de hersens van een wereldkam-
pioen schaken aan te schaffen - , of 
paren alleen uit het laboratorium be-
diend worden of potentaten zich hele 
huurlingenlegers laten klonen: als de 
voortplanting eenmaal gescheiden is 
van de seksuele handeling, dan laten 
zich bij de snel voortgaande ontwik-
kelingen van reproductiegeneeskun-
de en gentechniek nauwelijks grenzen 
stellen. 

 “De paus heeft de pil verboden”, 
luidde de ontzette roep van de me-
dia en van talloze gelovigen toen toen 
paus Paulus VI in zijn encycliek “Hu-
manae Vitae” uitvaardigde. De paus 
heeft voorzien dat de “pil” meer is 
dan alleen maar een bescherming te-
gen niet aanvaardbare kinderrijkdom 
of risicozwangerschappen. Er begon 
een stille uittocht uit de Kerk. Het jaar 
1968, waarin “Humanae Vitae” ver-
scheen, was ingrijpend, een jaar waar-
in vele katholieken niet langer aan 
hun Kerk wilden gehoorzamen. Hier 
is die paradox weer: De Kerk stelt ge-
boden op, zij neemt op de koop toe 
dat deze op verregaand wijze niet na-
geleefd worden, zonder echter daar-
door bijzonder in paniek te geraken. 
Ze toont de mensen een ideaal, waar-
bij idealen zich er niet speciaal door 
onderscheiden, dat zij het gemiddel-
de gedrag van de brede massa weer-
spiegelen. Toch houdt de Kerk aan 
haar seksuele moraal vast, ook op ge-
vaar af, als “meedogenloze instelling” 
te gelden.

De reden daarvoor is een dubbe-
le. Aan de ene kant de overtuiging, dat 
seksualiteit en doorgeven van het le-
ven bij elkaar horen en het best opge-
nomen zijn in het huwelijk (een over-
tuiging, waarmee de Kerk nu ook niet 
alleen staat, maar die in principe alle 
culturen eigen is). Bij alle erkenning, 
ja zelfs waardering, die de seksuali-
teit in de H. Schrift en in de kerke-
lijke verkondiging toekomt, kleeft er 
ook altijd een pessimistische trek aan 
de katholieke seksuele moraal. Pessi-
mistisch in de zin, dat geen pastoor 
zijn parochie bij het thema seksuali-
teit tot ongeremde activiteit oproept, 
maar steeds ook waarschuwt en ver-
maant (waarom in de preken ook zo 

zelden iets over dit thema te horen 
is). De geslachtskracht van de mens is 
nu eenmaal iets anders dan muzika-
le begaafdheid of de trek in een lek-
ker eten. De vergelijking die men vaak 
hoort, dat men het seksuele verlan-
gen evenzeer moet beteugelen als de 
honger, omdat men anders onmatig 
wordt en zichzelf alleen  schade doet, 
gaat enigszins mank. Nergens in de 
wereld zitten mannen met begerige 
blikken in donkere videocabines en 
kijken naar films over het klaarmaken 
van een kalkoenschnitzel.

Het seksuele verlangen is sterk, en 
niet alleen sterk, zoals de honger sterk 
kan zijn. Het neigt er ook als geen an-
dere neiging toe, daar waar de zelf-
beheersing ontbreekt, de wilskracht 
van het individu te breken en het tot 
handelingen te brengen, die zelfs niet 
meer natuurlijk zijn en die de Kerk 
duidelijk zonde noemt. Aan de ande-
re kant heeft de seksualiteit aandeel 
aan de goddelijke kracht, menselijk 
leven door te geven. Dat alles is voor 
de Kerk reden genoeg, er niet van af 
te wijken, dat de seksualiteit van de 
mens een vaste plaats nodig heeft, 
waar deze tegenstellingen en span-
ningen een compensatie vinden. En 
dat is het huwelijk. 

De andere reden, waarom de Kerk 
ook in een sterk geseksualiseerde om-
geving aan haar strenge moraal vast-
houdt is de overtuiging dat men niet 
alleen volgens het ideaal van deze 
moraal kan leven, maar daardoor ook 
het beste uitkomt. Zeer zeker veron-
derstelt dat een leven, dat ook wer-
kelijk een christelijk leven is – wat 
niet betekent, altijd en in alles vol-
maakt te zijn. Maar dat betekent wel, 
deel te nemen aan het leven van de 
Kerk, haar missionaire zending mee 
te dragen, de sacramenten te ontvan-
gen, zich in de christelijke deugden te 
oefenen. Wie er altijd alleen maar de 
seksuele moraal van de Kerk als toets-
steen van het katholiek zijn uitneemt, 
kan slechts falen. Evenals alles in het 
leven van de christen moet ook zijn 
streven naar een geordende seksuali-
teit meegedragen worden door ande-
ren, die denken zoals hij: de familie, 
de groep, een gemeenschap van gelo-
vigen. Zonder dat gaat het met de bes-
te wil van de wereld niet.

IB238.indd   27 10-9-2008   14:09:48



28   Informatieblad   Nr. 238  oktober  2008

schop van York gekozen; hij ging naar 
Gallië, waar hij in Compiegne gewijd 
werd. Hij werkte met ijver, maar niet 
zonder hevige tegenstand, het Kel-

tisch particularisme tegen. In 678, na 
verdreven te zijn uit zijn klooster en 
zijn bisdom, besloot hij nogmaals tot 
een bezoek “ad limina”, maar kwam 
eerst nog naar Friesland. Daar pre-
dikte hij een tijdlang het evangelie en 
kon hierna aan de paus verslag uit-
brengen over zijn bevindingen. Bij 
zijn terugkeer in Engeland maakte hij 
weer aanspraak op de bisschopszetel 
van York, maar daar verklaarde men 
het pauselijk decreet tot een verval-
sing. Na een ruzie met het konings-
paar, over zijn invloed aan het hof en 
zijn aanmerkingen op de pronkzucht 
van de koning, werd hij gevangen ge-
nomen en ten slotte verbannen. Na 

De H. Wilfridus werd om-
streeks 634 geboren in Nort-
humberland. In 653 reisde 

hij met de H. Benedictus Biscop naar 

Rome. Voortaan ijverde hij voor de 
Benedictijnse regel en de Romeinse 
gebruiken. In 663 werd hij door bis-
schop Agilbert van Parijs tot priester 
gewijd. Hij keerde terug naar Enge-
land en speelde een belangrijke rol in 
het concilie van Whitby in 664. Op 
dat concilie kwam het tot heftige me-
ningsverschillen tussen degenen die 
aan de Keltische tradities vasthielden 
en de groepen die op de Romeinse 
traditie georiënteerd waren. Hij zet-
te zich in voor de Romeinse methode 
van berekening van het paasfeest en 
voor de tonsuur.

Als aanhanger van de Romeinse 
richting werd Wilfridus in 664 tot bis-

Geestelijk leven

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

Alfonsus Rodriguez

Eerste kenteken. De H. Grego-
rius geeft een goed kenteken 
aan de hand, waaraan wij 

kunnen weten, of wij bij alles, wat wij 
voor het heil van de naaste verrichten, 
alleen de eer van God of wel onszelf 
zoeken. Indien iemand, zo is de zin van 
zijn woorden, in het prediken uitmunt, 
indien allen toestromen om hem te ho-
ren, en hij groot nut en voordeel aan 
de zielen aanbrengt, onderzoek dan 
uzelf, en zie eens of u daarover dezelf-
de vreugde gevoelt, als wanneer u dit 
zelf had verricht, want verheugt u er 
zich niet evenzeer over, ontstaat er in-
tegendeel een zeker verdriet, ontevre-
denheid en afgunst in uw hart, dan is 
dit een onbedrieglijk teken dat u Gods 
eer niet oprecht zoekt; want de heilige 
apostel Jacobus zegt ons uitdrukkelijk: 
indien u bittere na-ijver en twistgierig-
heid in uwe harten koestert... dan is dit 
geen wijsheid, die van boven afdaalt, 
maar een aardse, zinnelijke en duivelse. 

Dan hebt u geen ijver voor de eer van 
God, maar alleen voor de uwe: u wilt 
evenzo geëerd en geacht worden, als 
een ander. Indien u alleen de eer van 
God en niet uw eigen eer zocht, zou u 
zich innig verheugen, dat er vele uitste-
kende en beroemde mannen gevonden 
worden, en dat een ander doet, waar-
toe u zelf niet in staat bent. Zo handel-
de Mozes. Want als Josuë enige Israëlie-
ten die in het leger profeteerden, wilde 
doen zwijgen, sprak Mozes enigszins 
onwillig tot hem: waarom ijvert u voor 
mij? O, mocht al het volk profetentaal 
spreken, en de Heer hun zijn Geest ver-
lenen! Zie zo moet een oprecht dienaar 
Gods handelen, en zeggen: o, mochten 
allen uitmuntende predikers zijn, en 
mocht de Heer aan allen de geest van 
welsprekendheid en ware overredings-
kracht verlenen, opdat Hij des te meer 
verheerlijkt, en zijn heilige Naam over 
de gehele aarde erkend en geheiligd 
wordt!

De beroemde Johannes van Avi-
la heeft ons hiervan een heerlijk voor-
beeld gegeven. Want als hij hoorde dat 
de H. Ignatius de Sociëteit van Jezus 
had gesticht, en hij haar doel en inrich-
ting en geest had leren kennen, was hij 
uitermate verheugd en bekende open-
lijk, dat hij reeds jarenlang zulk een 
instelling met de grootste moeite tot 
stand had willen brengen, maar daartoe 
niet kunnen geraken. Het is met mij ge-
gaan, zei de ootmoedige dienaar Gods, 
als met een kind, dat aan den voet van 
een berg staat en een zware last op de 
top wil brengen, doch, uit gebrek aan 
kracht en sterkte dit doel niet kan be-
reiken; maar zie, daar komt een sterke 
en forse reus aan, en die brengt met het 
grootste gemak de zware last daar waar 
hij wil. Deze heilige man vergelijkt zich 
derhalve bij een kind en de heiligen Ig-
natius bij een reus. Maar om tot ons 
onderwerp terug te keren, de stichting 
van de Sociëteit veroorzaakte hem een 

H. Wilfridus,  bisschop en belijder
12 oktober

de dood van de koning werd hij in 
687 weer beroepen in zijn kerken in 
York, Hexham en Ripon. Later werd 
hij weer verdreven en tijdens een con-
cilie in 703 werd hij veroordeeld en 
geëxcommuniceerd. Men liet hem al-
leen nog de kerk van Ripon. Nadat hij 
in 704 Rome weer om hulp gevraagd 
had, kreeg hij in 705 Hexham en Ri-
pon, waar hij de laatste jaren van zijn 
leven doorbracht. Hij stierf op 3 juni 
709 en werd in zijn kloosterkerk te Ri-
pon begraven.

De H. Wilfridus heeft zijn monni-
ken Willibrordus e.a. de weg gewezen 
naar onze streken.
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Geestelijk leven

even grote vreugde, als was hij er zelf de 
stichter van geweest, omdat hij daarbij 
enkel de eer van God en het heil van de 
zielen in het oog had. Dat zijn in waar-
heid getrouwe dienaren van de Heer, 
die niet hun eigen belang zoeken, maar 
dat van Jezus Christus. Want die Hem 
dienen, moeten Hem met zo grote ont-
hechting van zichzelf dienen, dat zij, 
wanneer de goddelijke Voorzienigheid 
haar eer en het heil van de zielen door 
anderen wil bevorderen, evenzo tevre-
den zijn als werd hun medewerking en 
arbeid daartoe gebruikt. Vandaar heb-
ben enige dienaren Gods, die van ijver 
voor het heil der zielen verteerd wor-
den, de loffelijke gewoonte aldus tot 
God te bidden: mocht zich, o Heer, 
deze zondaar bekeren! Mocht deze 
ziel zich tot uw heilige dienst begeven! 
Mochten er vele vruchten van zaligheid 
bewerkt worden! en dat alles door de 
arbeid van degene, die u het meest wel-
gevallig is. Wat mij betreft, ik verlang 
niet dat mij iets wordt toegeschreven. 
Dat is waarlijk handelen zonder enige 
eigenbaat, en enkel en alleen Gods eer 
en verheerlijking zoeken.

Ditzelfde geldt ook voor onzen ei-
gen voortgang en voor die van onze me-
debroeders. Wie ontevreden en moe-
deloos wordt, omdat hij ziet dat zijn 
broeder hem op de weg van de deugd 
ver vooruit is, zoekt Gods meerdere eer 
niet oprecht. ‘t Is waar, een ijverig die-
naar Gods wordt in zijn hart bedroefd, 
als hij ziet dat bij een zoo grote en 
machtige Heer niet zo volmaakt dient, 
als hij kon en moest. Maar daaruit 
volgt niet dat hij wrevelig en neerslach-
tig moet worden, wanneer anderen gro-
te voortgang maken. Integendeel bij de 
smart, die hij ondervindt, omdat hij 
God niet beter dient, moet hem deze 
gedachte toch grote troost verschaffen, 
dat, al vervult hij zijn plichten niet zo-
als het behoort, er ten minste andere 
getrouwe dienaars gevonden worden, 
die hun plichten nauwkeurig betrach-
ten en aan God enige genoegdoening 
geven voor datgene, waarin hij te kort 
komt, die namelijk God ijverig dienen 
en verheerlijken. Het leed en de neer-
slachtigheid derhalve, die enigen hierbij 
ondervinden, komen alleen uit eigen-
liefde en uit een heimelijke opwelling 
van hovaardigheid en afgunst voort. 
Want verlangt men waarlijk de eer en 
verheerlijking van God en wenst men 

Hem alleen met dit doel te dienen, dan 
zal men zeker de grootste vreugde sma-
ken, indien men anderen in deugd en 
volmaaktheid ziet toenemen; ofschoon 
van de andere kant de gedachte, dat 
men Hem niet zo goed dient als deze, 
ons met schaamte en leedwezen moet 
vervullen.

Tweede kenteken. Indien een reli-
gieus de hem opgelegde bediening en 
alles wat zijn oversten bevelen zodanig 
waarneemt, dat het hem onverschillig 
is, of men hem deze of gene werkzaam-
heid oplegt, of hem tot deze of gene 

zaak gebruikt, omdat hij alles met even 
veel vreugde verricht, dan is dit een te-
ken dat hij zijn werken zuiver om God 
doet. Want de oorsprong van deze hei-
lige onverschilligheid en gelijkmoedig-
heid is alleen in zijn vast voornemen 
te zoeken om, onbekommerd voor al 
het overige en zonder aan de uitwendi-
ge schors te blijven hangen, altijd en in 
alles Gods wil te volbrengen. Kwijt hij 
zich echter niet met dezelfde blijdschap 
des harten van een nederige en lastige, 
als van een eervolle en gemakkelijke 
bediening, dan is het duidelijk, dat hij 
niet zuiver om God werkt, maar zich-
zelf in het oog heeft en zijn eigen vol-
doening, troost en voordeel zoekt. En 
daarom zegt de eerbiedwaardige Tho-
mas a Kempis met volle recht: was God 
altijd het zuivere doel van ons verlan-
gen, dan zouden wij om de weerspan-
nigheid van ons gevoel niet zo licht 
ontsteld worden. 

Derde kenteken. Verlangt een religi-
eus dat zijn oversten hem voor alles wat 
hij doet, en voor de moeite die hij zich 
geeft, dankbaarheid betonen; wenst hij 
door hen geprezen te worden, of ten 
minste een of ander uiterlijk bewijs van 
hun tevredenheid te ontvangen; ver-
liest hij de moed en de vrede des harten 
indien dit geen plaats heeft, dan is dit 

weer een duidelijk bewijs, dat de liefde 
Gods niet het enige doeleinde van zijn 
handelingen is, maar dat er veel mense-
lijke beweegredenen tussen lopen. In-
dien u alleen om en voor God werkte, 
dan zou u de loftuitingen niet achten; 
integendeel u zou zich, in de overtui-
ging dat uw overste u enkel zijn tevre-
denheid uit medelijden met uw on-
volmaaktheid en zwakheid betoont, 
daarover schamen en over uzelf wee-
klagend zeggen: ach, ben ik dan nog zo 
zwak dat mijn oversten mij op zulk een 
wijze moeten behandelen! Ben ik dan 
nog zo onvolmaakt en zo weinig ge-

oefend in de deugd, dat ik door zulke 
opwekkingen moet aangespoord en ge-
steund worden?

Wij lezen in de levensbeschrijvin-
gen van de woestijnbewoners, van de 
abt Johannes de jongere uit Thebe, een 
leerling van den H. Ammon, dat hij 
twaalf jaren lang een ziekelijke oude 
kluizenaar diende. Gedurende al de 
tijd, dat hij deze dienst met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid en liefde ver-
vulde, had hij geen enkel vriendelijk 
woord uit de mond van de grijsaard 
vernomen; hij werd integendeel altijd 
nors en bars bejegend. Toen eindelijk 
de oudvader zijn stervensuur voelde 
naderen, en in zijn nabijheid vele klui-
zenaars vergaderd zag, die gekomen 
waren om hem te bezoeken, riep hij Jo-
hannes, die hem zo lange tijd met het 
grootste geduld en diepe ootmoed ge-
diend had, greep zijn hand en zei tot 
hem: wees gegroet, wees gegroet, wees 
gegroet! Daarop beval hij hem de ande-
ren kluizenaars aan, met de bede dat zij 
hem, als hun zoon, zouden liefhebben, 
want, voegde hij er bij, hij is geen mens, 
maar een engel: twaalf jaren lang heeft 
hij mij in mijne ziekte gediend, nooit 
heeft hij een vriendelijk woord van mij 
gehoord, en toch heeft hij niet opge-
houden mij altijd met de tederste zorg 
en de grootste liefde te voorkomen.

Enige kentekens, waaraan 
men kan zien of men zijn wer-
ken enkel om God verricht, of 

daarin zichzelf zoekt.
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wij zouden weten hoe we Hem moe-
ten volgen en dienen, zegt Hij ons: 
“Leer van mij dat Ik zachtmoedig ben 
en nederig van hart”.

Want de zachtmoedigheid is de 
tweede rivier van deugden die opwelt 
uit de bodem van de nederigheid. 
“Zalig hij die zachtmoedig is, want hij 

bezit de aarde” (Mt 5, 5), dat wil zeg-
gen zijn ziel en zijn lichaam, in vrede. 
Want op de zachtmoedige en nederi-
ge mens rust de Geest van de Heer; en 
als onze geest op die manier verheven 
is en verenigd met de Geest van God, 
dragen wij het juk van Christus, dat 
aangenaam en zacht is, en zijn we be-
laden met zijn lichte last… Uit deze 
innerlijke zachtmoedigheid welt een 
derde rivier op, die bestaat uit leven 
in alle geduld. De Heer bezoekt ons 

Door de nederigheid leven wij 
met God en God leeft met 
ons in een waarachtige vrede; 

in haar bevindt zich het levende fun-
dament van alle heiligheid. Men kan 
haar vergelijken met een bron waar-
uit vier rivieren van deugd en van eeu-
wig leven opwellen (vgl. Gen. 2, 10)… 
De eerste rivier die opwelt uit een wer-

kelijk nederige bodem is de gehoor-
zaamheid; … het oor wordt nederig 
opmerkzaam, om de woorden van 
waarheid en van leven te horen, die 
komen van de Wijsheid van God, ter-
wijl de handen steeds gereed zijn om 
zijn zeer dierbare wil te volbrengen… 
Christus, de Wijsheid van God, heeft 
zich arm gemaakt voor ons om ons 
rijk te maken, is dienaar geworden 
om ons te laten heersen, is gestorven 
om ons het leven te geven… Opdat 

Geestelijk leven

Commentaar van de zalige 
Jan van Ruusbroec
over het evangelie van de H. Mattheus 11, 25-30

“Neemt mijn juk op; wordt mijn volgelingen”

Aankondigingen
     
 België
 
maandag     6 oktober  H. Vormsel in Antwerpen
 
 Nederland

zondag     5 oktober  Feest OLV v.d. Rozenkrans in Den Haag
zaterdag   11 oktober  Bijeenkomst Derde Orde in Den Haag

 België en Nederland  

zaterdag     4 oktober  Districtsbedevaart naar Banneux
ma.  t/m zat.    13 t/m 18 okt. Retraite voor heren en dames  in Antwerpen 
     (Mariale retraite)

   

door de beproeving en het lijden. Als 
we deze afgezanten met een blij hart 
ontvangen, dan komt Hijzelf, want Hij 
heeft via zijn profeet gezegd: “Ik ben 
met hem in de beproeving: Ik zal hem 
bevrijden en hem verheerlijken”(Ps 
90, 15)…

De vierde en laatste rivier van ne-
derig leven is de overgave van de ei-
gen wil en van elk persoonlijk streven. 
Deze rivier vindt zijn bron in het ge-
duldig verdragen lijden. Deze nede-
rige rivier… doet afstand van zijn ei-
gen wil en geeft zich spontaan over in 
de handen van God. Hij wordt zo één 
wil en één vrijheid met de goddelijke 
vrijheid… En dat is juist de kern van 
de nederigheid… De wil van God, die 
de vrijheid zelf is, neemt de geest van 
vrees bij ons weg en maakt ons vrij, 
los en leeg van onszelf… God geeft 
ons dus de Geest van de uitverkore-
nen, die met de Zoon doet uitroepen: 
“Abba, dat wil zeggen Vader”(Rm 8, 
15)
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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
 

Voor HH. Missen op feest- en week-da-
gen, catechismus, geloofsuur, ziekencom-
munies en retraites: 
contact opnemen met de priorij 
St. Clemens, Ge!rwen.

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

 Missaal van de Tridentijnse  Ritus            

 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                

 Van heilige symbolen, 
 Romano Guardini   

 Gebedenboek                     
 Adveniat regnum tuum                

 De kunst van vallen en 
 opstaan              

 In Gods Aangezicht, Gebed en medi-

tatie, Dom Augustinus Guillerand 
O. Cart.             

 Belijdenissen, H. Augustinus       
 
 Edward Poppe, bloemlezing         

 Open brief aan radeloze 
 katholieken
 Aartsbisschop Marcel Lefebvre   

 Maria-Teresa Tauscher
 Autobiografie 

 De heilige van Paray, 
 Margaretha-Maria Alacoque     

 €   4,75

€   1,80

€   2,49

€   3,40

€   2,50

€   5,65

€   6,60

€   6,50

€ 13,65

€15,95

€  9,00

€ 10,00

€  1,40

Inform
atieblad

Uitgever:
Priesterbroederschap St. Pius X

Redactie:
Pater B. Wailliez
(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, 
Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.

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 
ingesloten acceptgirokaart of over-
schrijvingsformulier.

Voor België:
E.H. J. Verlinden
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

Colofon
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Inhoud

Missaal tridentijnse ritus

Het heilig Misoffer
De heilige Communie
Gebeden & oefeningen

Een handzaam boekje met de 
vaste tekst van de H. Mis, uitge-
breid met gebeden en oefenin-
gen.  Om  altijd bij zich te dragen.

€  4,75

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 cultuurfi losoof 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

In Gods Aangezicht
Gebed en meditatie                                                                        
Dom Augustinus Guillerand O. Cart.   

Nederlsandse vertaling: Toon Bongers

Aantekeningen van een 
Kartuizer over het wezen van 
het gebed en de juiste manier van bid-
den. De basisgedachte daarbij is de 
intensieve beschouwing van de liefde 
van God, waar alles uit voortkomt en 
waar alles naar toe streeft.
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EDITORIAL
Mediator Dei en Humani gene-
ris werden juist geschreven om 
in te gaan tegen de modernis-
tische promotors van de “nieu-
we theologie” en van de ont-
spoorde liturgische beweging.
Pater Benoît Wailliez

HET IS DE SCHULD VAN PIUS XII!
Is het u nooit overkomen een 
twistzieke kwajongen te betrap-
pen, die zijn kameraad beschul-
digt door te zeggen: “Hij is begon-
nen!”?
Naar Si si no no 325 & 437

ONZE LIEVE VROUW IN HET MYSTERIE 
VAN DE VERLOSSING
Bewerking van de toepsraak van 
kardinaal Eugenio Pacelli, toe-
komstige Pius XII, uitgesproken in 
Lourdes op 28 april 1935.
Pius XII

CHRISTUS VIJANDIG AAN MARIA?
Een van de schoonste en diepste 
leerstukken van ons geloof is het 
wonder van Maria’s maagdelijke 
moederschap. 
Uit: “Moeder in Gods ogen”van kardinaal Jo-

seph Mondzenty

KRONIEK VAN NEDERLAND

IN BEELD EN GELIJKENIS
Verdeeldheid in een rijk
J.P.M. van der Ploeg O.P.

HEILIGE THOMAS VAN AQUINO
Slot

GEESTELIJK LEVEN
Geloofsvragen
De seksualiteit is toch iets heel natuurlijks?

Heiligenlevens
H. Wilfridus

De oefening der christelijke 
volmaaktheid
Enige tekens waaraan men kan zien of men 

zijn werlken enkel om God verricht, of daar-

in zichzelf zoekt

Commentaar van de zalige Jan van 
Ruusbroec
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