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EdItoRIAl

Geachte lezers

“Stat crux dum volvitur orbis – de wereld draait, het kruis blijft staan”.
De wereld draait. De wereld houdt niet op te bewegen. Zijn beweging is in volle gang.
In de maatschappij, in het algemeen; door de economische crisis, de toekomst die een toontje lager zingt, en 
het komen en gaan van politici die geacht worden voor het heil van de Europese Unie te zorgen.

Ook in de Kerk, – wat wil zeggen, ook in het wereldje van de Traditie. Kardinaal Sodano sprak bij het aftre-
den van de paus van “een donderslag bij heldere hemel”. Het is waar dat zo’n aftreden een zeer zeldzaam 
verschijnsel is. Maar de blikken hebben zich snel op de toekomst gericht om zich – met of zonder de hulp 
van Nostradamus, de H. Malachias en consorten – zich in te spannen om de toekomst te voorspellen. Alsof 

de spelers van de loterij over de resultaten van de wedloop beslissen!

“Stat crux dum volvitur orbis – de wereld draait, het kruis blijft staan”. Dat is het devies van de kartuizers. Maar het 
is in feite de gedragslijn van iedere gewijde ziel, en zelfs van iedere christen die een beetje bezorgd is om zijn 
geestelijk leven. De vereniging met God, de trouwe plaats bij het kruis van Christus is bron van innerlijke rust en 
van stabiliteit. De liefhebbende ziel richt zijn blik op God die eeuwig is en die de wereld nog bestuurt, hoewel 
het er niet zo de schijn van heeft.

De zusters van de Priesterbroederschap geven ons het voorbeeld van deze vereniging met God te midden van het 
tumult van de wereld. Zie hier hoe Mgr. Marcel Lefebvre, hun stichter, hun roeping en de zin van hun toewijding 
aan God definieerde. In de preken bij hun inkledingen en hun geloften op 29 september 1976 en van 22 april 
1979 werd het volgende gezegd. 

“U ontvangt het religieuze habijt. Met dit religieuze habijt bekleedt u zich met de deugden van Onze Heer. (…) 
Door uw habijt aan te trekken, zult u de getuigen van Onze Heer zijn in heel uw leven. Dát is het religieuze 
getuigenis. En de wereld heeft religieuzen nodig, de wereld heeft die getuigen vandaag nodig”.

“U bekleedt u met de sluier die tegelijk zuiverheid en kuisheid betekent, en die ook gehoorzaamheid betekent 
met uw verstand en met uw hart aan Onze Heer Jezus Christus”.

“U ontvangt een ring. Waarom een ring? Om de eeuwigdurende liefde aan te duiden die u verschuldigd bent 
aan Onze Heer Jezus Christus. U bent met Hem verbonden, u hebt geen andere liefde dan Onze Heer Jezus 
Christus, en wanneer u uw ring aan uw vinger doet, zult u eraan denken dat u trouw moet zijn aan Onze Heer 
Jezus Christus; dat in uw hart, in uw ziel en in uw verstand geen andere naam meer moet zijn dan die van Jezus”.

“En u ontvangt ook een kruis. Waarom een kruis? Omdat het kruis het offer vertegenwoordigt, en er is op aarde 
geen liefde zonder offer”.

“U ontvangt eveneens een rozenkrans. Waarom een rozenkrans? Om u toe te vertrouwen aan de allerheiligste 
Maagd Maria die uw voorbeeld is, die uw moeder is, die u aan de hand zal leiden tijdens heel uw noviciaat. (…) 
De allerheiligste Maagd Maria zal uw gebeden verhoren”.

“Uw patrones is Notre-Dame de Compassion. Zij is juist zoals Onze Lieve Vrouw van zeven Smarten, die heeft 
geleden met Onze Heer; zij heeft ook het martelaarschap ondergaan met Onze Heer Jezus Christus. Kunt u nu 
dus beweren niet te lijden, niet mee te lijden met de Maagd Maria? O nee! Wij moeten graag willen lijden, met 
Jezus één willen zijn en één willen zijn met Maria, in het lijden, om eens op te staan in de Verrijzenis, en ook 
om onze zielen werkelijk te bekeren tot Onze Heer Jezus Christus, en om de zielen van anderen te bekeren”.

“In dat uur van aanbidding dat u elke dag houdt voor het Heilig Sacrament, zult u talrijke genaden ontvangen, 
die Onze Heer Jezus Christus u zal geven”.

“U zult ten slotte een medaille van de H. Pius X ontvangen. (…) Wij stellen ons onder de bescherming van deze 
laatste heilige paus – die al van tevoren de crisis zag die wij vandaag ondergaan – opdat hij ons moge helpen 
ons katholieke geloof bewaren”.

“Stat crux dum volvitur orbis – de wereld draait, het kruis blijft staan”.
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dossier

Een zuster van de Priesterbroeder-
schap

Alvorens een toertje te maken, dat ons 
met onze zusters zal meenemen over 
alle werelddelen, moeten we eerst de 
tijdsmachine terugdraaien en terug 
gaan in de tijd om de oorsprong van 
de congregatie te ontdekken.

oorsprong van de congregatie
We zijn in de jaren 1930, in Gabon. 
Pater Marcel, de toekomstige Mon-
seigneur Lefebvre, missionaris in de 
rimboe, waardeert de efficiënte hulp 
van de religieuzen aan het missieapos-
tolaat in scholen of poliklinieken. La-
ter, als hij aartsbisschop van Dakar 
en apostolisch delegaat is geworden, 
versterkt deze opvatting zelfs naarmate 
zijn ervaring groeit.  In zijn grote ge-
loof, ziet hij niet alleen de praktische 

en directe hulp die de zusters geven 
aan het apostolaat, maar hij ziet ook 
de verborgen rijkdommen van hun 
gebedsleven, van hun tegenwoordig-
heid aan de voet van het altaar, van 
het offer van hun leven door de kloos-
tergeloften.

1970: Monseigneur Lefebvre heeft met 
enkele seminaristen de Priesterbroe-
derschap St. Pius X gesticht; hij stelt 
de statuten ervan op en, wijs geworden 
door zijn Afrikaanse ervaring, voorziet 
hij voor zijn toekomstige priesters de 
tegenwoordigheid van zusters als hul-
pen. Dat levert het bewijs van opti-
misme, want hij heeft op dat ogenblik 
in de verste verte nog geen zicht op 
een vrouwelijke roeping. Er gaan twee 
jaar voorbij; hij waakt over het eerste 
begin van de Priesterbroederschap en 
hij begint zijn tournees van lezingen 
en van vormseltoediening die hem al 
snel beroemd maken in de wereld. 
Nu is hij in Australië. De Australiërs 
spreken Engels met een eigen accent, 
terwijl Monseigneur deze taal spreekt 
met een sterk Frans accent. Toch begrij-
pen de twee partijen elkaar … of onge-
veer. Immers, in oktober 1975, komt 
er een jonge Australische vrouw, die 
hij heeft ontmoet in Melbourne, naar 
Ecône om in te treden in de congre-
gatie van Monseigneur, en zij ontdekt 
met verbijstering dat de congregatie 
niet bestaat, of althans nog niet, want 
Monseigneur had alleen gesproken 
over een plan. Allereerst moet hij deze 
jonge vrouw wegsturen om Frans te 
leren, terwijl Monseigneur zich be-
zighoudt om hulp te vinden, om het 
religieuze leven vorm te geven met de 
andere kandidaten die zich al hebben 
aangediend. Monseigneur zegt: “Ik 
voelde me niet in staat om zusters te 
vormen.” De Voorzienigheid heeft een 
hulp voor hem in petto in de persoon 

van zijn jongste zus Bernadette, Zus-
ter Marie Gabriel bij de Zusters van 
de Heilige Geest. Na een leven, door-
gebracht in de missie in Afrika en op 
de Antillen, na algemeen assistente te 
zijn geweest van haar congregatie, leed 
Moeder Marie Gabriel diep bij het zien 
hoe het aggiornamento na het concilie 
langzamerhand haar dierbare kloos-
terleven verwoestte. Zij stemde erin 
toe de fakkel van de religieuze geest 
te komen doorgeven aan de jeugd, die 
begerig was om de geloften te beleven 
in de zuiverste traditie van de Kerk. Zie 
hier hoe de congregatie van de zusters 
van de Priesterbroederschap St. Pius X 
officieel geboren wordt op 22 septem-
ber 1974, dag van de eerste inkledings-
plechtigheid.

de congregatie vandaag
Vandaag, bijna 40 jaar na dat begin, is 
het aantal geprofeste zusters 162; en 21 
novicen en postulanten bereiden zich 
voor op het kloosterleven in de vier 
noviciaten (één noviciaat voor elk van 
de voornaamste talen, Frans, Engels, 
Duits en Spaans).

Het apostolaat dat onze zusters kun-
nen uitoefenen in een priorij en een 
basisschool, is wel bekend bij onze 
Brusselse lezers. Zij weten dat het 
apostolaat van de zusters  bestaat in 
het verlichten en aanvullen van het 
apostolaat van de priesters. Maar we-
ten zij ook, dat andere zusters ook 
zo werken in Marseille, Bordeaux of 
Oberriet (Duits Zwitserland)? Op de 
middelbare scholen nemen de zusters 
de catechismuslessen en het huishoud-
onderwijs voor hun rekening, zoals in 
Veneta (USA), in Wil (Zwitserland), in 
la Reja (Argentinië). Zij bekommeren 
zich om kinderen en jonge meisjes die 
behoren tot jeugdbewegingen, zoals 
de “Compagnie van de Onbevlekte” 

de zusters van de
Priesterbroederschap

Een zuster van de Priesterbroederschap

De priorij van Brussel heeft onlangs het feest gevierd, dat de zusters van de Priesterbroederschap St. Pius X 

dertig jaar binnen haar muren aanwezig zijn. Alle Brusselse gelovigen kennen onze vijf zusters, discreet actief 

in sacristie, priorij of school. Maar wie kan zich erop beroemen hun congregatie goed te kennen?
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in Gabon, de “Kinderen van Maria” 
in Saint Mary’s (USA), de “Dienares-
sen van Maria” in Sydney, de “Jacin-
tas” in Argentinië of de Eucharistische 
Kruistocht in Frankrijk. Iedere zomer 
organiseren de zusters tien vakan-
tiekampen. De schriftelijke catechis-
muslessen, verkrijgbaar in drie talen, 
bereiken ongeveer duizend  kinderen. 
De lijdende ledematen van Christus 
worden niet vergeten. Alle huizen heb-
ben hun lijst van bejaarden of zieken 
om te bezoeken. Dat is de specialiteit 
van de twee bejaardentehuizen van 
Brémien (Frankrijk) en van Weihungs-
zell (Duitsland), waar de zusters per-
manente bezoeksters zijn. We mogen 
ook de retraitehuizen van Le Pointet 
en Gastines (Frankrijk) niet verge-
ten, waar de zusters zorgen voor de 
ontvangst van de retraitanten, en wij 
hebben hiermee een heel snel toertje 
gemaakt langs het apostolaat zoals dat 
gedaan wordt in de 25 huizen van de 
zusters van de Priesterbroederschap.
Wat dit schijnbaar zo verschillende 
apostolaat verenigt, is de gemeen-
schappelijke geest die de zusters be-

zielt, de geest die Monseigneur Lefeb-
vre hun heeft doorgegeven, dat wil 
zeggen de liefde voor het H. Misoffer, 
opgedragen volgens de ritus van altijd. 
Monseigneur heeft de Priesterbroeder-
schap gesticht om in zijn priesters het 
priesterschap van Christus die zich 
offert op het kruis voor de verlossing 
van de zielen, te doen voortleven. 
Maar Onze Heer heeft niet alleen wil-
len zijn bij Zijn lijden op Calvarië, Hij 
heeft aan Zijn zijde de tegenwoordig-
heid van zijn Moeder gewild, staande 
aan de voet van het kruis. Wie zal dan 
het medelijden van Onze Lieve Vrouw 
voortzetten? Naar het voorbeeld van 
Maria en onder haar inspiratie willen 
de zusters van de Priesterbroederschap 
zich offeren met het Slachtoffer van 
Calvarië. De geest van het kloosterle-
ven, is de geest van de Mis die in alle 
activiteiten van de dag voort gaat om 
de vruchten van de Verlossing te ver-
breiden onder de zielen.

Om zich te doordringen van deze 
geest, brengen de kandidaten voor 
het kloosterleven eerst zes maanden 

door in het postulaat dat eindigt met 
de inkledingsceremonie. Twee jaar no-
viciaat bereidt hen vervolgens voor op 
de kloostergelofte. Naast de geestelijke 
vorming (opleiding tot het gebedsle-
ven en opleiding tot het liturgische 
leven) besteden de novicen hun tijd 
aan cursussen van de christelijke leer 
en aan handenarbeid om praktische 
kennis op te doen, die zij later nodig 
zullen hebben in hun apostolaat van 
keuken, sacristie, onderhoud van het 
linnen…. De tijd van studie en werk 
wordt in stilte doorgebracht, de stilte 
die voorwaarde en teken zijn van de 
vereniging met God. Maar het gescha-
ter bij de twee dagelijkse recreaties be-
wijzen duidelijk, als dat al nodig zou 
zijn, dat de genade zelf de bron is van 
hun ware vreugde.

Momenteel telt de congregatie slechts 
één zuster met de Belgische nationa-
liteit. Wat verwachten  Belgische en 
Nederlandse jonge meisjes te zien, als 
God hen roept om dit mooie ideaal te 
delen voor Jezus in zijn priesters?

dossier
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dossier

Parare viam domini
de weg van de Heer bereiden

Eerwaarde Moeder, dierbare Zusters, 
dierbare gelovigen,
In het evangelie van vandaag hebben 
wij een mooie beschrijving van de hei-
ligheid van de H. Johannes de Doper 
gehoord. We zullen nog de gelegenheid 
hebben over hem te horen spreken in 
de loop van deze Advent. En we hebben 
ook gehoord over een van de werken 
van Christus. En ik zou dit evangelie 
willen gebruiken om het toe te passen 
op wat de Zusters van de Priesterbroe-
derschap overal in de wereld doen, 
maar vooral hier, waar wij het geluk 
hebben hen aan het werk te zien.

De zending van de H. Johannes de 
Doper was “de weg van de Heer te berei-
den” en wanneer Onze Heer over hem 
spreekt tegen zijn apostelen, zegt Hij 
hun: “Maar wat bent u gaan zien in de 
woestijn? Een riet dat wordt bewogen door 
de wind? Iemand gekleed in zachte kleren? 
Ziet, mensen in zachte kleren wonen in de 
paleizen van de koningen”

de regel
Onze zusters zijn geen riethalmen door 
de wind bewogen, of anders gezegd: 
instabiele wezens die de ene keer ‘ja’ 
en de andere keer ‘nee’ zeggen, omdat 
zij een vaste regel hebben. Deze vaste 
regel is hun houvast. In het religieuze 
leven stelt hij de aan God gewijde zie-
len, de religieuzen, in staat een morele 
rechtheid te beleven, om heel recht te 
groeien, om heel recht naar de hemel 
op te gaan, zonder zich te laten bewe-
gen, naar rechts, naar links, ondanks 
alle winden, stormen, bekoringen en 
moeilijkheden. De regel is er om te 
helpen, om een kloosterroeping te on-
dersteunen, om zich als een geurende 
bloem recht naar de hemel te verheffen.

Het religieuze kleed
Onze zusters zijn niet in kostbare kle-
ding gekleed, maar in een religieus 

kleed, eenvoudig en schoon, dat na-
tuurlijk iets vertegenwoordigt: de zwarte 
kleur is de onthechting aan de wereld. 
We kunnen er ongetwijfeld ook een 
verwijzing naar Onze Lieve Vrouw van 
Zeven Smarten in zien, die vaak wordt 
voorgesteld, gekleed in het zwart, een 
rouwkleed, aan de voet van het kruis 
bij Onze Heer Jezus Christus, waar zij 
zich verenigt met het lijden van Onze 
Heer. Het religieuze kleed is natuurlijk 
een eenvoudig en schoon kleed, omdat 
het de zuiverheid van de ziel uitbeeldt, 
eenvoudig vanwege de onthechting, en 
ook vanwege het grote verlangen naar 
kuisheid van de ziel die helemaal voor 
God wil zijn.

Het leven in communiteit
En dan, zoals u weet wonen onze zus-
ters niet in paleizen van koningen; onze 
zusters wonen in communiteit, hetzij 
in het klooster, in het noviciaat, hetzij 
in een priorij waar zij in communiteit 
leven, in het slot zoals dat heet. U hebt 
dat gezien in de priorij: “Slot. Verbo-
den toegang”. Het slot, dat is waar de 
zusters zijn, waar hun cellen zijn, hun 
communiteitszaal, waar zij samen leven 
en zich gezamenlijk heiligen. Ieder slot 
is als een klein klooster.

de weg van de Heer bereiden
In navolging van de H. Johannes de 
Doper zijn de zusters door hun roe-
ping uitgenodigd om de komst van de 
Heer bereiden, om de wegen recht te 
maken. En inderdaad, de zusters zijn 
de medewerksters van de priesters, zij 
helpen op stoffelijke en geestelijke 
manier de priesters, om Christus uit te 
dragen. Zij zijn daar de instrumenten 
van God naar het voorbeeld van de H. 
Johannes de Doper die de weg van de 
Heer heeft bereid door zijn apostolaat 
en daardoor de Heer in staat heeft ge-
steld te prediken en de genade te zaaien 
om de zielen te bekeren. Op dezelfde 

discrete maar bekwame manier gaan de 
zusters, door hun dienst, de wegen van 
de Heer bereiden, de priesters helpen 
... en de hobbelige wegen recht maken.

Stoffelijke taken
We denken natuurlijk aan wat, tijdens 
het leven Christus, de heilige vrouwen 
deden, die het apostolisch gezelschap 
waren, dat wil zeggen dat zij Onze Heer 
en de apostelen vergezelden. Het Evan-
gelie spreekt hier en daar over die heel 
discrete, maar tegelijk heel bekwame 
heilige vrouwen die voor de apostelen 
zorgden, door het eten klaar te maken 
en andere huishoudelijke werken. De 
zusters van de Priesterbroederschap 
houden zich, onder andere, bezig met 
stoffelijke taken: het onderhoud van het 
huis, het koken, het onderhoud van het 
linnen en andere huishoudelijke taken, 
en zij stellen daardoor de priesters in 
staat, ontheven te zijn van dit soort zor-
gen. En dan, wanneer een vrouw zich 
met deze dingen bezighoudt, wordt het 
meestal beter gedaan…

Geestelijke taken 
Maar natuurlijk hebben de zusters een 
meer geestelijke functie en daarin – 
om weer het Evangelie van vandaag te 
volgen – volgen zij daarmee de werken 
van Christus na. Wat zijn de werken 
van Christus? “De zieken verzorgen, het 
gezicht teruggeven aan de blinden, de 
manken doen lopen, het gehoor terug-
geven aan de doven”.
Op geestelijke wijze, dat is ook wat de 
zusters doen door hun geestelijk apos-
tolaat, een apostolaat dat zij uitoefenen 
bij de kinderen, bij de jonge meisjes; 
zoals catechismusles, door op school 
te helpen, zelfs door basisscholen te 
leiden, door zich bezig te houden met 
jongerenwerk, met meisjeskampen, 
ook door aandacht voor andere men-
sen, zoals bejaarden. Als zij bejaarden 
bezoeken: wat doen zij anders dan er 

Pater Benoît Wailliez

Deze preek1 is gehouden in de St. Jozefkerk, bij het feest dat de Zusters van de Priesterbroederschap St. 

Pius X 30 jaar in Brussel zijn.

Dat was op 9 december 2012, de 2de zondag van de Advent. Vandaar wordt er een gelijkenis getrokken tus-

sen de roeping van de H. Johannes de Doper en die van de Zusters van de Priesterbroederschap.
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het woord van God verspreiden? Dan 
de blijde boodschap te prediken? Zij 
helpen de zielen die misschien blind en 
doof zijn, om zich voor de waarheden 
van het Evangelie, voor het woord van 
God, te openen, om zich naar God te 
keren. Daarmee helpen zij de priesters 
enorm, die vervolgens de zielen kunnen 
benaderen en met hen in contact kun-
nen komen. Dat is trouwens iets wat 
ik u aanraad. Hebt u iemand in uw fa-
milie, die ziek is en die misschien niet 
ontvankelijk voor de komst van een 
priester – wat zelfs een tegengesteld ef-
fect zou kunnen hebben – aarzel niet 
erover te spreken met de zusters, die 
deze zieke zullen gaan bezoeken en zo 
de wegen van de Heer zullen bereiden, 
die dat hart een klein beetje mogen 
openen voor de genade, de ogen van 
deze zieke mogen openen, zijn oren 
mogen openen en de priester in staat 
mogen stellen om daarna zijn zegen te 
geven en vervolgens het laatste oliesel, 
de H. Eucharistie. Zo zal deze ziel gered 
kunnen worden. Door deze voorbeel-
den ziet u hoe kostbaar de zusters zijn 
bij de prediking van het Evangelie om 
alle zielen te raken, van de kleinste tot 
de oudste, om Christus werkelijk te hel-
pen, en om de zielen te bereiken.

Schoonheid van de eredienst
Er is natuurlijk iets wat u, vooral van-
daag, kunt opmerken. Dat is dat de zus-
ters speciaal werken aan de schoonheid 
van het huis van God, door het zang-
koor. Maar ook in de sacristie, door de 
bloemen te verzorgen en meer van deze 

mooie taken. Natuurlijk zijn er andere 
gelovigen die hen helpen bij dit ver-
fraaiende werk. En dankzij hun liefde 
voor het huis van God is dit Huis van 
de Heer schoon en mooi. Enkele ogen-
blikken geleden hebben wij de psalmist 
horen uitroepen: “Ik ben vervuld van 
vreugde, nu zullen wij opgaan naar het 
huis van de Heer!”. Dank zij het werk 
van onze zusters horen wij engelenge-
zangen dat ons naar God zal voeren.

Het gebed
De zusters hebben natuurlijk ook een 
gebedsroeping: zij bidden, zoals de H. 
Maagd aan de voet van het kruis; zij 
volgen Onze Lieve Vrouw van Zeven 
Smarten na. Zij verenigen zich met God 
in hun religieuze leven door het gebed 
dat zij gewoonlijk in de kapel bidden. 
Daarin zijn zij een voorbeeld voor ons 
allen, omdat wij allen geroepen zijn tot 
deze vereniging met God. Wij zijn allen 
geroepen om onze zielen te verheffen 
in het gebed, om biddende zielen te 
worden.

De zusters bidden vooral voor bijzon-
dere intenties: voor de H. Kerk, voor 
alle priesters. Zij bidden met devotie 
deze aanroepingen voor roepingen: 
“Heer, geef ons priesters, heilige pries-
ters, veel heilige priesters! Heer, geef 
ons veel heilige religieuze roepingen!” 
Zij bidden voor de priesters die rondom 
hen zijn, zij bidden voor alle priesters 
van de Priesterbroederschap.

Er is een band die de zusters op een 
heel speciale manier met de priesters 
verbindt: zij hebben namelijk dezelfde 
stichter, Monseigneur Marcel Lefebvre. 
Dus bidden zij voor de heiligheid van 
de priesters, zij bidden voor alle zie-
len met wie de priesters in aanraking 
komen en vaak komt het voor dat wij 
hun bepaalde intenties aanbevelen, dat 
wij hun verzoeken te bidden voor be-
paalde zieke gelovigen, of voor andere 
intenties. Zij verenigen zich ook met de 
gebeden van de priester om het heil van 
de zieken te verkrijgen.
En dan bidden zij natuurlijk ook voor 
de zielen met wie zijzelf in aanraking 
komen: de leerlingen, de kinderen tot 
wie zij gezonden zijn, die zij evangeli-
seren op school, in de jeugdbewegin-
gen; voor de gelovigen, voor u allen, 
beminde gelovigen, met wie zij hier in 
de kerk contact hebben, voor de zieken; 
de zusters bidden voor al deze zielen. 
De zusters zetten als het ware de rol 

voort van de Maagd Maria. Deze is niet 
de rol van de priester, maar zij bidden 
en verenigen zich in gebed met het H. 
Misoffer, naast de priester, aan de voet 
van het altaar.

Bidden voor de roeping van zusters
En dus, beminde gelovigen, hoe kun-
nen wij op deze dag onze dierbare 
zusters bedanken, voor wat zij over de 
hele wereld doen en voor wat zij hier 
al sinds dertig jaar voor ons hebben ge-
daan? Door voor hen te bidden, door 
te bidden dat zij heilig mogen zijn, 
door te bidden dat zij talrijke religieuze 
roepingen mogen hebben. De zusters 
zouden graag andere huizen openen in 
de wereld, zij worden op verschillende 
plaatsen geroepen. In het algemeen 
benijden de medebroeders in andere 
priorijen ons, als zij weten dat wij zus-
ters hebben – en nog wel vijf! En van-
daag zijn er zelfs elf in ons midden, een 
mooie delegatie – zes van hen zullen 
weldra weer vertrekken, maar wij zullen 
er vijf houden.

Beminde gelovigen, laat ons dus bid-
den dat de zusters van de Priesterbroe-
derschap talrijke roepingen mogen 
hebben. Ik denk dat dit een zorg is, en 
het is eigenlijk een eenvoudig teken van 
dankbaarheid. U kunt hun natuurlijk 
chocola aanbieden – zij zullen het heer-
lijk vinden  – maar ziet u, chocola is 
als bloemen: “ze zijn vergankelijk”; zij 
blijven niet zo heel lang! Dus wat een 
grotere waarde heeft, dat is het aantal 
roepingen. Bid voor onze zusters, bid 
dat zij veel roepingen hebben in hun 
religieuze familie, heilige roepingen, 
opdat andere zielen mogen profiteren 
van het mooie werk dat zij doen voor 
de zielen.

Laten we ons tot de Maagd Maria wen-
den, laten we haar vragen om onze 
zusters te zegenen, om onze zusters te 
beschermen, om voor hen te verkrijgen 
dat zij de grote H. Johannes de Doper 
navolgen: de wegen van de Heer berei-
den om Christus in staat te stellen, door 
bemiddeling van de priester, overal in 
de wereld het Evangelie te verspreiden 
en de zielen te redden. Amen!

1	 De	stijl	van	de	preek	is	licht	bijgewerkt	
door	de	auteur.	De	ondertitels	zijn	van	
de	redactie.

dossier
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Mgr. lefebvre

Vol van genade en 
van waarheid

Mgr. Marcel Lefebvre

(…) Drie bijzondere genaden sieren 
de ziel en het lichaam van Jezus vanaf 
Zijn ontvangenis in de schoot van de 
Maagd Maria, en vanaf de instorting 
van de ziel in het lichaam dat voor 
hem is bereid.

1 – De eerste genade, die ook de bron 
is van de twee andere, is uniek in heel 
de schepping. Door Zijn eeuwige be-
slissing om in Zijn persoon een ziel en 
een lichaam te verenigen, deelde het 
Woord Gods aan Zijn schepselen op 
een onuitsprekelijke en mysterieuze 
manier Zijn godheid zelf mee, in heel 
die mate waarin deze schepselen, door 
de goddelijke Wil, in staat waren haar 
te ontvangen. Het is de zogenaamde 
genade van de hypostatische vereni-
ging, die aan deze ziel en aan dit li-
chaam een goddelijke waardigheid 
verleent. Alle daden van deze ziel en 
van dit lichaam zullen goddelijk zijn, 
toegeschreven aan God die de verant-
woordelijkheid van heel de activiteit 
van deze ziel en dit lichaam voor Zijn 
rekening neemt. 
Deze genade van vereniging verleent 
van nature, en noodzakelijk, aan de 
persoon die in deze menselijke natuur 
leeft, unieke titels: Middelaar, Verlos-
ser, Priester en Koning. Ieder midde-
laarschap, ieder priesterschap en ieder 
koningschap onder de schepselen kun-
nen slechts deelhebbers zijn van deze 
eigenschappen die natuurlijke juwelen 
zijn, eigen aan onze Heer Jezus Chris-
tus.
Hoe verheven is dan ons priesterschap 
dat deel heeft aan deze genade van ver-
eniging, eigen aan Onze Heer? Door 
zijn priesterschap zal Onze Heer im-
mers Zijn middelaarschap uitoefenen, 
Zijn rol van Verlosser. De wezenlijke 
daad van Zijn priesterschap zal Zijn 
offer van Calvarië zijn, waardoor wij 

alle genaden van het heil hebben ge-
kregen. Door deze genade van vereni-
ging wordt het Kruis al zichtbaar als 
het teken van het offer van Zijn god-
delijk lichaam en de offerande van 
Zijn heilige ziel aan Zijn Vader, in een 
uiterst doeltreffend gebed.
Dat zal het wezenlijke zijn van de erfe-
nis die Hij heeft nagelaten aan de Kerk: 
Zijn eucharistisch zoenoffer, voortge-
zet op de altaren door uitverkorenen 
die zullen deelhebben aan Zijn uniek 
priesterschap (…).

2 – De genade van vereniging ver-
leent aan de ziel en aan het lichaam 
van Onze Heer ook een in de wereld 
unieke heiligmakende genade. Zij zal 
zo overvloedig zijn dat zij de bron 
zal worden van alle heiligmakende 
genaden, die niets anders zijn dan 
de communicatie van de H. Geest, de 
Geest van liefde van Onze Heer “de 
Quo nos omnes accepimus: van wie 
wij allen ontvangen hebben”. (Joh. 
1,16) Deze heiligmakende genade 
brengt in de ziel en het lichaam van 
Onze Heer prachtige effecten voort. 
Deze ziel ontving, sinds haar bestaan, 
de aanschouwing van God, waarvan 
Onze Heer in Zijn ziel heeft genoten 
tijdens heel Zijn bestaan, zelfs op het 
Kruis; groot mysterie, zeker, deze ziel, 
die werd overstroomd door het vol-
maaktste geluk en overstelpt door pijn 
en droefenis!
Daarom kon Onze Heer, die in Zijn 
ziel de aanschouwing van God had, 
slechts de goddelijke genade van liefde 
hebben, terwijl geloof en hoop in de 
aanschouwing van God verdwijnen. 
Het is moeilijk de diepte en de rijk-
dom van de liefde van de ziel van Je-
zus op zijn juiste waarde te schatten. 
Natuurlijk kan deze geschapen genade, 
hoewel van een onuitsprekelijke vol-

maaktheid, niet vergeleken worden 
met de oneindige bron van liefde, 
waaruit zij voortkomt, en die geen an-
dere is dan het goddelijke leven van Je-
zus in de schoot van de Drie-eenheid.
Deze heiligmakende genade, enig in 
haar rijkdom, vervulde de ziel van Je-
zus met deugden, gaven, zaligheden en 
vruchten van de H. Geest.

3 – Bij deze genade “gratum faciens”, 
bron van heiligheid van ziel en li-
chaam van Jezus, kwamen nog alle 
“gratis data”, genaden, bij waarvan 
Jezus heeft genoten om Zijn unieke 
rol van Verlosser, Heiligmaker en Ver-

Als Jezus wel de Emmanuël is, de met-ons-de-God, welk een overvloed van genade moet dan Zijn ziel 

en Zijn lichaam vervullen! God neemt op zich, een menselijke ziel en een menselijke lichaam te leven. Dit 

verleent aan deze mens attributen, rechten, gaven en privileges die uniek zijn en alle voorstellingsvermogen 

te boven gaan.
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heerlijker te vervullen: genaden van 
genezingen, mysteries, wonderen, ver-
scheidenheid van talen, uitleg van toe-
spraken, en vooral van profetie, omdat 
Jezus de Profeet was door Zijn godde-
lijke en menselijke natuur. Na Jezus 
zal er geen profeet meer zijn, maar de 
apostelen zullen die instrumenten zijn 
van de Profeet, door de Traditie en de 
H. Schrift, het geloofsgoed (depositum 
fidei), te vormen, dat gesloten werd 
bij de dood van de laatste apostel. 
De opvolgers van de apostelen zullen 
nog slechts trouw en nauwkeurig de 
waarheden vervat in dit geloofsgoed 
hoeven door te geven.

(…) De heiligmakende genade van Je-
zus is zulk een overdadige en unieke 
bron van heil dat zij met recht een 
naam draagt die eigen is aan Onze 
Heer: “Gratia Capitis”, de genade 
van chef of van het hoofd. Zo wordt 
duidelijk te kennen gegeven dat alles, 
tenslotte, alleen geldt voor en toekomt 
aan Jezus Christus of de mensgewor-
den Zoon van God, in de heilbrengen-
de handeling of in de handeling die 
leidt naar het bovennatuurlijke goed.
“Non est in alto aliquo salus”; er is 
geen heil buiten Onze Heer. Op dit 
principe van de hoofdgenade van 
Onze Heer zal zich dus de handeling 
van allen, die werken voor het heil van 
de zielen, baseren. Alles wat gedaan 
kan worden zonder enige, directe of 
indirecte, relatie met Onze Heer is ijdel 
en dient tot niets voor het heil.

(…) De versiering van dit heiligdom 
dat Jezus is, beperkt zich niet tot die 
drie genaden waarover wij gesproken 
hebben, maar de vereniging van de 
persoon van het Woord met de men-
selijke ziel van Jezus verleent deze ziel 
het unieke privilege van de Godsaan-
schouwing vanaf het ogenblik van zijn 
schepping.

Jezus-God, de Godmens, heeft deze 
kennis zeker niet nodig. Zijn godde-
lijke kennis gaat oneindig uit boven 
de kennis van de Godsaanschouwing; 
maar de Schepper van alle dingen, die 
persoonlijk een menselijke ziel en een 
menselijk lichaam heeft willen aan-
vaarden, aanvaardde hun vermogens 
van weten en kennen, en bracht ze tot 
hun grootst mogelijke volmaaktheid.
Zo bezat de ziel van Jezus de aan-
schouwing van God, de ingestorte 
kennis van de engelen en de experi-

mentele kennis van de mensen, en dat 
tot de volmaaktste graad die gegeven 
kan worden aan het engelachtige en 
het menselijke schepsel.
Zo kon de mensgeworden Zoon van 
God vanaf het eerste ogenblik door 
Zijn menselijke natuur zien, in het 
goddelijk Woord, dat Hijzelf geheel 
en al was, zodanig dat de mensgewor-
den Zoon van God alles – hetzij nu 
of in het verleden of in de toekomst, 
hetzij om handelingen of woorden of 
gedachten die gelden voor wie dan 
ook en in welke tijd dan ook - vanaf 
het eerste ogenblik van Zijn Menswor-
ding door Zijn menselijke natuur heeft 
geweten dat Hij hypostatisch verenigd 
was, in het goddelijk Woord dat Hij 
was. (vgl. S.th. q. 10 a 2 en 4)

Deze goddelijke realiteiten, verwe-
zenlijkt in Jezus Christus verklaren de 
intieme en persoonlijke relaties van 
Jezus met alle geschapen geesten in 
de hemel en op de aarde. Zelfs in Zijn 
menselijke ziel kent Jezus ons allen en 
in alle details van ons leven, niets ont-
gaat Hem, noch als Schepper, noch als 
Verlosser. En deze kennis brengt een 
grenzeloze liefde voor de zielen die 
zich tot Hem wenden, zich aan Hem 
geven en Zijn wil volbrengen, voort. 
Zijn ziel verlangt vurig aan hen Zijn 
glorie mee te delen. Daarom zal Jezus 
de rechter van alle zielen zijn.
We moeten ons bewust worden van 
deze realiteiten, van deze absolute 
noodzaak om ons aan Jezus aan te 
bieden, zoals de gebeden van het Of-
fertorium van de Mis het zeggen; we 
moeten deze offerande onophoudelijk 
leven. We moeten wel deel uitmaken 
van dit “quotquot autem receperunt 
eum” om zijn zonen te zijn: “dedit eis 
filios Dei fieri”. Deze paar woorden 
wegen zwaar in de geschiedenis van 
de zielen. Zij werken eeuwig en zul-
len de rechtvaardigen scheiden van de 
onrechtvaardigen.
Jezus is niet facultatief. “Qui non est 
mecum, contra me est”. (Wie niet met 
Mij is, is tegen Mij). Dat is juist de fun-
damentele dwaling van de godsdienst-
vrijheid, van het oecumenisme.

De gevolgen van de vereniging van 
het Woord van God, van God zelf met 
een menselijke ziel en een menselijk 
lichaam, zijn, behalve waarover wij in 
deze laatste bladzijden hebben gespro-
ken, zodanig dat zij werkelijk van dit 
menselijk schepsel een persoon heb-

ben gemaakt die enig is in zijn soort, 
meer goddelijk dan menselijk, meer 
geestelijk dan lichamelijk; heel het 
leven van Onze Heer zal het bewij-
zen. Hij leeft meer in de hemel dan 
op aarde, omdat Hij de hemel is. Zijn 
persoon heeft alle macht over Zijn ziel 
en Zijn lichaam, Hij kan ze scheiden 
en verenigen zoals Hij het wil en wan-
neer Hij het wil.

Zijn glorie, Zijn macht, Zijn heilig-
heid, Zijn wijsheid, de bestendigheid 
van de eeuwige zending die van de Va-
der komt, in de exacte verwezenlijking 
van Zijn aardse heilszending, dat alles 
wordt zichtbaar in Zijn leven, in Zijn 
daden en in Zijn woorden.
Dat zal St. Thomas van Aquino in 
detail onthullen door alle mijlpalen 
van het leven van Jezus en van Zijn 
mysteries tot aan Zijn Hemelvaart te 
bestuderen.

Deze meditatie over het leven van Je-
zus in al zijn details plaatst ons langza-
merhand in de sfeer van de werkelijk-
heid en haalt ons uit de gebruikelijke 
sfeer van de illusie, waarin wij leven 
zonder ons er rekening van te geven. 
De zonde, en de gevolgen van de zon-
de, zijn erin geslaagd een wereld van 
zinsbedrog, illusies en dwalingen te 
creëren, zodanig dat de mensen ten 
slotte gewend raken aan deze gevoelig 
en sensueel gemaakte, vermenselijkte 
wereld en er niet in slagen tot de ge-
dachten te komen dat alles ijdelheid is 
en vluchtig in verhouding tot het echte 
geestelijke en bovennatuurlijke leven, 
tot het eeuwige leven.

Het heilige en bewonderenswaardige 
leven van Jezus is een blijvende herin-
nering aan de geestelijke en goddelijke 
realiteiten, alleen aanvaardbaar en lof-
waardig, alleen eeuwig. Alles in Jezus 
is terug naar God, naar het ware, naar 
het reële, naar de wijsheid en naar de 
heiligheid.
Laten wij elkaar steeds meer overtui-
gen van deze noodzaak om Jezus te 
volgen, zoals Hij het vraagt aan Zijn 
leerlingen. “Si quis sequitur me non 
ambulat in tenebris: wie Mij volgt 
wandelt niet in duisternis”. “Als ie-
mand Mijn leerling wil zijn, laat hem 
zijn kruis dragen en Mij volgen.” Er is 
dus geen andere keus: of Jezus volgen 
of uitkomen bij Satan.

Uittreksels uit Itinéraire spirituel

Mgr. lefebvre
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leer van de Kerk

4de, 5de, 6de

geboden van God
Het vierde gebod

“Eer uw vader en uw moeder”
Wat gebiedt ons het vierde gebod: Eer uw vader en uw moeder?
Het vierde gebod: Eer uw vader en uw moeder gebiedt ons 
liefde, eerbied en gehoorzaamheid voor onze ouders en voor 
allen die gezag over ons hebben, dat wil zeggen onze meer-
deren in het gezag.

Wat verbiedt ons het vierde gebod?
Het vierde gebod verbiedt ons, onze ouders en hen die onze 
meerderen in gezag zijn te beledigen en ongehoorzaam te 
zijn aan hen.

Waarom moeten wij gehoorzamen aan hen die in gezag onze 
meerderen zijn?
Wij moeten gehoorzamen aan hen die in gezag onze meer-
deren zijn, omdat “er geen gezag is dat niet van God komt; 
… daarom verzet hij die ongehoorzaam is aan het gezag, 
zich tegen de orde die door God is ingesteld”(Rom. 13, 1-2).

Het vijfde gebod

“Gij zult niet doden”
Wat verbiedt ons het vijfde gebod: Gij zult niet doden?
Het vijfde gebod: Gij zult niet doden, verbiedt ons een aanslag 
te doen op het leven van de naaste en van onszelf, zowel op 
het natuurlijke als op het geestelijke leven.
Het verbiedt ons dus de doodslag, de zelfmoord, het duel, 
de euthanasie en de abortus: de verwondingen, de slagen, 
de beledigingen, de vervloekingen; en de ergernis.

Waarom is de zelfmoord een zonde?
De zelfmoord is een zonde, omdat God alleen meester is over 
ons leven en over dat van onze naaste; het is bovendien 
een zonde van wanhoop die bovendien met het leven, ook 
de mogelijkheid om berouw te krijgen en zich te redden 
wegneemt.

Heeft de Kerk straffen ingesteld tegen de zelfmoord?
De Kerk ontzegt de kerkelijke begrafenis aan degene die zelf-
moord pleegt en die verantwoordelijk is voor de verrichte 
daad.

Waarom is het duel een zonde?
Het duel is een zonde omdat het altijd een poging tot dood-
slag is, en zelfs bijna zelfmoord, gedaan door privé wraak, 
in weerwil van de wet en het publieke recht; bovendien laat 
het de beslissing over goed en kwaad over aan de sterkte, de 
handigheid en het toeval.

Heeft de Kerk straffen ingesteld tegen de abortus?
De Kerk legt de straf van excommunicatie op aan degene die 
vrijwillig een abortus veroorzaakt, of aan deze daad mee-
werkt; want het is een vreselijke misdaad die het kind berooft 
van het lichamelijk leven en van de genade van het doopsel, 
dat het leven aan de ziel geeft.

Wat is de ergernis?
De ergernis is: aan de naaste, door welke slechte daad ook, 
een gelegenheid tot zonde geven.

Is de ergernis een zware zonde?
De ergernis is een zeer zware zonde, en God zal rekenschap 
vragen van het kwaad dat de verwekker ervan berokkent aan 
de naaste door aan te zetten tot kwaad of door slechte voor-
beelden: “Wee de mens door wie de ergernis komt” (Matt. 
18, 7).

Wat gebiedt ons het vijfde gebod?
Het vijfde gebod biedt ons goed toe te wensen aan allen, 
zelfs aan onze vijanden, en beveelt ons het lichamelijke en 
geestelijke kwaad dat de naaste is aangedaan, te herstellen.

Het zesde gebod

“Gij zult geen onkuisheid doen”
Wat verbiedt ons het zesde gebod: Gij zult geen onkuisheid 
doen?
Het zesde gebod: Gij zult geen onkuisheid doen verbiedt ons 
alle onkuisheid.
Het verbiedt dus immorele daden, blikken, boeken, beelden 
en voorstellingen.

Wat gebiedt het zesde gebod ons?
Het zesde gebod gebiedt ons “heilig in ons lichaam” te zijn 
en de grootste eerbied te hebben voor onze persoon en voor 
die van een ander, als werken van God en tempels waarin Hij 
verblijf houdt door Zijn aanwezigheid en door Zijn genade.
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Enkele gedachten

de cyclus van de 
beschavingen

Al wat menselijk is, is cyclisch. Want 
de ondergang van een beschaving, 
hoe lang en hoe pijnlijk deze ook is, 
dwingt slechts de slappe en zwakke 
zielen tot wanhoop en geweld. De be-
schavingen zijn gelijk aan generaties 
van verscheidene eeuwen en, zoals 
deze generaties ook, volgen zij elkaar 
op, naar de woorden van een dichter, 
als de blaadjes van de bomen. 
Al wat menselijk is, wordt als mense-
lijk beheerst door het principe: corrup-
tio unus generatio alterius, waarvan de 
antieke Griekse en oosterse wijsheid 
de diepe intuïtie heeft gehad. Alles wat 
natuurlijk is, is als natuurlijk onder-
worpen aan het ritme van het leven en 
van de dood, waarvan de afwisseling 
de nabootsing van de eeuwigheid is. 
Welnu, de beschavingen zijn natuur-
lijke verschijnselen.
Dit esoterische begrip van de cirkel, 
dat het Westen helaas heeft verloren, 
is zeer belangrijk om het lot van de 
beschavingen te begrijpen. Wij zijn 
zó betoverd door de onbewuste over-
tuiging dat onze moderne beschaving 
aan deze wet ontsnapt, omdat zij het 
tijdloos werk is van een vergoddelijkte 
oorzaak, dat wij zelfs niet meer zien 
dat de beweging van de natuur overal 
cirkelvormig is. Zonder hier te spreken 
over de astronomische wereld, volstaat 
het, de denken aan de cycli van dag en 
nacht, zomer en winter, eb en vloed, 
slapen en waken, inademing en uit-
ademing, groei en neergang, geboorte 
en dood, en hun eindeloze opeenvol-
ging. Laten we er de erfelijkheid aan 
toevoegen, de bloed- en zenuwsyste-
men, de reflexbogen, het ritme van het 
lopen, van het vliegen, van het zwem-
men, van het dansen, het metrum van 
de muziek en van de gedichten, het 
rijm, het refrein, het ritme dat optreedt 
in alle kunsten, enz.
(…) De wetenschap bereikt de essentie 
van de natuur slechts tot een opper-
vlakkige hoogte. De ervaring die haar 
voedt, is zonder diepgang en verzamelt 
van het wezen slechts één dimensie 
namelijk die van de lijn die de voor-

geschiedenis en de gevolgen verbindt. 
De ervaring van het leven is onaf-
scheidelijk van de geleefde tijd, niet te 
herleiden tot de kwaliteit, en ontmoet 
zichzelf onophoudelijk door een cirkel 
te vormen. Ver van rechtlijnig te zijn en 
zich, koste wat het kost, op het nieuwe 
te oriënteren, richt zij de aandacht op 
zichzelf en ontmoet zich voortdurend 
gelijkend op zichzelf: nihil novi sub sole 
(niets nieuws onder de zon)! De levens-
wijsheid komt tot zichzelf door zich 
te verrijken en zij verrijkt zich door tot 
zichzelf te komen. Maar omdat zij le-
vend is, heeft zij, zoals heel het leven, 
haar grenzen, en zij weet het overal, zij 
bezeert zich aan het onoverkomelijke 
mysterie. Omdat zij beperkt wordt, kan 
en moet zij sterven: dat is het laatste 
mysterie dat haar bestemming wijzigt. 
Daarom is de menselijke wijsheid, zo 
dicht en zo vol als zij is, droefheid: de 
pijn en, achter het lijden, de dood zijn 
haar kern. De wetenschap echter, laat 
zich voorstaan op een visie van triomf 
en van vreugde: zij gaat in rechte lijn 
voorwaarts naar de vernieuwing. Maar, 
door een immanente compensatie zegt 
zij ons niets: zij raakt aan het leven dat 
onduidelijk meer verlangt dan deze 
povere objectieve kennis en dat het 
nooit krijgt, omdat het onderworpen 
is aan het polaire ritme dat uitloopt 
op de dood. Geen enkele wetenschap 
heeft de dorst van de mens kunnen 
stillen, tenzij de mens het verlangen 
heeft verloren naar de bronnen van 
het leven.
Daarom wordt een levende bescha-
ving, accumulator van wijsheid, ook 
gemagnetiseerd door de dood, maar 
om weer tot bloei te komen, zoals de 
wijsheid zelf, in een latere belicha-
ming. Een beschaving, zoals de onze, 
die steeds meer rekent op de weten-
schappelijke vooruitgang om zo te 
ontsnappen aan haar sterfelijke be-
stemming en om zich ad infinitum te 
verlengen, door een aaneenschakeling 
van uitdagingen, in onophoudelijke 
nieuwigheden, bevrijdt zich niet van 
deze blijvende norm, want zij blijft 

slechts behouden door te weigeren 
levend te zijn en de mensheid te laten 
leven. Zij is al een dode beschaving 
voordat zij weggevaagd wordt door de 
cyclische beweging van de geschiede-
nis. Alles wat in haar leeft, bereidt de 
komst voor van een andere bescha-
ving. Het vernis van wetenschap dat 
zij bezit, bedekt een onbeschaafdheid 
waarvan de uitbarstingen de vernislaag 
doen barsten.
We moeten er dus in berusten, deze 
moderne beschaving te laten sterven, 
waarvan wij nauwelijks kunnen losra-
ken, zozeer zitten wij nog vast in haar 
proces. Zij sterft zoals alle haar voor-
gegane beschavingen. Niets zal haar 
redden, omdat haar poging zich te 
onttrekken aan het ritme van het leven 
en de dood door de kunstgrepen van 
de techniek en van de wetenschap nog 
een voortijdige integratie in de cyclus 
die ieder die menselijk is, raakt. Niets 
zal haar redden, zelfs het christendom 
niet. Laten we ons niet vleien met valse 
hoop. Het christendom redt slechts de 
eeuwigheid in de mens, en de cyclus 
is slechts een ver beeld van de eeuwig-
heid. De mens ontsnapt alleen aan de 
cyclus die de natuur regelt door het 
bovennatuurlijke of door de absolute 
wanhoop: de cirkel is alleen van boven 
of van onderen open. In dit einde van 
de beschaving gaat het erom het heil 
te verzekeren van wat niet vergaat, van 
wat het meest de eeuwigheid benadert: 
de fundamentele verhouding van de 
mens tot de Schepping en, daarboven 
uit, tot de Schepper, door het zoveel 
mogelijk te beleven in zichzelf en in 
zijn essentiële vertakkingen.

Marcel de Corte
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Spiritualiteit

Retraite met de H. Johannes
Nicodemus (1)

Hier is de vraag de volgende: Iedereen geeft 
toe dat het christelijk leven een leven is. Maar 
wat is dan het aandeel van de mens en wat is 
het aandeel van God in zijn verschijning en in 
zijn ontwikkeling? Want de filosofie definieert 
‘leven’ als dat wat zich uit zichzelf beweegt, 
“motus sui”. Om ‘leven’ te zijn moet het 
christelijk leven dus dynamisch, persoonlijk 
en vrijwillig zijn. Laat ‘leven’ dan een plaats 
aan God? En als het het werk van de genade 
is, is het dan nog ‘leven’? Waarin bestaat dan 
de rol van de mens?

de farizeeër
“Nu was er onder de farizeeën een man, Nicode-

mus genaamd, een overste van de Joden” (v.1).

Het eerste vers van dit nieuwe hoofdstuk kon-
digt het voornaamste onderwerp ervan aan. 
De man die zich ’s nachts gaat voorstellen aan 
Jezus is een farizeeër. Als zodanig verschijnt 
hij in het verhaal van de H. Johannes.
Wat is een farizeeër? Om dit te begrijpen moet 
men zich herinneren dat er in de joodse gods-
dienst twee bronnen van Openbaring waren. 
Via Mozes had God op twee manieren ge-
sproken tot zijn volk, de een geschreven en de 
ander mondeling. De geschreven wet bevatte 
zeshonderd en dertien voorschriften, eens en 
voor altijd vastgelegd. De mondelinge wet, 
echter, kende veel meer regels. Deze laatste, 
voorwerp van allerlei interpretaties, hadden 
wetgeleerden en schriftgeleerden na verloop 
van eeuwen als een traditie doorgegeven. Ge-
leidelijk waren deze geleerden de enige ge-
zaghebbende bewakers geworden van de wet 
waarvan zij tegelijk de tekst en de authentieke 
uitleg gaven.
Terwijl de sadduceeën zich alleen hielden aan 
de geschreven tekst en de mondelinge wet za-
gen als een uitvinding van de mensen, gaven 
de farizeeërs de voorrang aan deze laatste. De 
mondelinge wet van de schriftgeleerden had 
voorrang op de geschreven wet.
De Schrift was er slechts om de voorschriften 
van de “Traditie” te ondersteunen, zozeer dat 
er een gezegde was ontstaan: “Het is erger zich 

te verzetten tegen een woord van een Schriftge-

leerde dan tegen een woord van de geschreven 

Thora” (Sanhedrin, XI, 3)1. 
Waar kwam dan bij de farizeeërs hun vurige 
ijver vandaan voor de mondelinge wet, en 
de welbekende gewetensnood waarmee zij 
vasthielden aan de kleinste voorschriften van 
de schriftgeleerden? Dat is, allereerst, omdat 
het onderwijs van de rabbijnen een wezenlijk 
pragmatisch doel had. Het was vooral zaak 
om minutieus de voorschriften na te leven, 
omdat de letter van de wet zeker en beslist 
de gelovige onfeilbaar naar het Koninkrijk 
zou leiden. Maar dieper verborgen zat een 
zekere nationale hoogmoed aan de wortel 
van deze gezagsgetrouwheid. De farizeeërs 
zagen immers in de mondelinge Traditie het 
werk van hun volk, de erfenis van het verle-
den, de vrucht van het talent van de natie, dat 
ook integraal deel uitmaakte van de nationale 
identiteit2.
Dat verklaart de clantrots van de farizeeërs in 
de tijd van Onze Heer. Het gezag van de wet 
vond, natuurlijk, altijd zijn bron in Jahweh 
die zich openbaarde, maar via een kanaal  dat 
van het grootste belang was: de verdiensten 
van het volk en van de Ouden. Daardoor 
werd de godsdienst een menselijk werk. Het 
maniakale perfectionisme en de vurige ijver 
van de farizeeën, zoals die blijken in de vier 
Evangelies, hadden als wortel de collectieve 
overtuiging, om auteurs en eigenaars te zijn 
van de godsdienst. Zij maken er aanspraak 
op door de voortreffelijkheid van hun ras en 
door hun eigen krachten aan God te behagen. 
Dat is de reden waarom de farizeeërs woest 
observeerden en scrupuleus waren, en dat hun 
praktijken hun heilig waren. Zij wilden zeker 
de heiligheid, de deugd en de goede afloop, 
maar zij gingen ervan uit, dat zij er, door hun 
rubrieken, er de voornaamste bewerkers van 
zijn. Per slot van zake verzette het farizeïsme 
zich tegen de leer van de genade, die een gratis 
gave van God is.
De term “genade” heeft immers een dubbele 
oorsprong. Allereerst is het een vertaling van 
het woord “gratia”, dat betekent: aangenaam-
heid, elegantie, welwillendheid, barmhartig-

heid. De genade wordt dan gezien als een 
bovennatuurlijke gave die ons aangenaam 
maakt aan God, een deelname aan de god-
delijke natuur die ons als kinderen op God 
doet lijken. Maar het woord “genade” komt 
ook van “gratis”. Zij is dus wat gratis wordt ge-
geven, de vrucht van een zuivere barmhartig-
heid. In die betekenis “verleent men genade” 
aan iemand van een schuld, en “begenadigt” 
de koning een schuldige. In de strikte beteke-
nis bevat de genade dus deze twee elementen. 
Zij is een gratis, door zuivere barmhartigheid 
verleend bovennatuurlijk leven. Zij is een ont-
vangen leven.
Wel, precies het derde hoofdstuk van de H. 
Johannes confronteert ons met een botsing 
tussen het farizeïsme en de geopenbaarde leer 
van de genade.
De godsdienst van God die neerdaalt op de 
mens, zal de godsdienst ontmoeten van de 
mens die er aanspraak op maakt om tot God 
op te stijgen. Wat zal er gebeuren? Het licht 
van de waarheid en van het keven gaat de 
duisternis van de wetgeleerde verdrijven.

1	 Men	zal	terecht	opmerken	dat	het	ka-
tholieke	geloof	ook	twee	bronnen	van	
de	Openbaring	aanhangt,	de	een	mon-
deling	en	de	andere	geschreven,	en	dat,	
feitelijk,	de	eerste	voorrang	heeft	naar	
inhoud	en	naar	zekerheid	de	tweede.	
Maar,	in	tegenstelling	tot	de	farizeeërs,	
ging	de	mondelinge	Openbaring	in	de	
tijd	vooraf	aan	de	Schrift	(de	gewijde	
schrijvers	hebben	geschreven	nadat	zij	
gepreekt	 hadden).	 Deze	 mondelinge	
Openbaring	 werd	 toevertrouwd	 aan	
bepaalde	spreekbuizen	(de	leerlingen	
van	Christus)	en	zij	werd	besloten	bij	
de	dood	van	de	laatste	apostel.	Omge-
keerd	opende	de	farizese	opvatting	de	
deur	voor	een	veranderende	opvatting	
van	het	dogma	volgens	welke	de	mens	
zich	een	macht	aanmatigt	over	het	ge-
openbaarde	gegeven:	dat	is	de	fameuze	
“levende	traditie”.

2	 Zie	Giuseppe	Riciotti,	Saint	Paul	Aptre,	
Laffont,	Parijs,	1952,	p.	67-71.

P. Jean-Dominique o.p.

Aan het begin van het openbaar leven van Jezus, in Kana, verschijnt de H. Maagd Maria als de Moeder van 

de Kerk en de Moeder van de zielen. Het is dus per definitie aan haar, dat het toekomt het leven door te 

geven aan de kinderen van God, en wel om het hun in overvloed te geven.

Het gesprek met Nicodemus geeft aan de evangelist de beste gelegenheid dit mooie mysterie van de tus-

senkomst van God in een ziel, te beschouwen.
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Homelie

over de vasten
H. Basilius de Grote

Respecteer de ouderdom van de vasten 
die begonnen is met de eerste mens, 
die voorgeschreven is in het aards pa-
radijs. Adam ontving dit eerste voor-
schrift: “Gij zult niet de vrucht eten 
van de boom van de kennis van goed 
en kwaad” (Gen. 2, 17).  Dit verbod 
is een wet van vasten en onthouding.

Als Eva zich had onthouden van het 
eten van de vrucht van de boom, dan 
zouden wij nu niet hoeven te vasten. 
Niet zij die gezond zijn, maar de zie-
ken hebben een medicijn nodig (Matt. 
9, 12). De zonde heeft ons blessures 
gegeven, we moeten ze genezen door 
boete: maar boete zonder vasten is 
nutteloos.

De vasten is een trouw beeld van het 
leven in het aards paradijs, niet al-
leen omdat de eerste mens leefde als 
de engelen en dat hij erin slaagde op 
hen te lijken door zich een beetje te 
beheersen; maar ook omdat als die 
behoeften, vruchten van de mense-
lijke nijverheid, onbekend waren in 
het aards paradijs. Men dronk er geen 
wijn, men doodde er geen dieren, men 
kende er niet al wat de geest van de 
ongelukkige schepselen kwelt. Omdat 
we niet gevast hebben, zijn we uit het 
paradijs gejaagd: we moeten dus vas-
ten om erin terug te keren. Ziet u niet 
dat de vasten voor Lazarus de toegang 
tot de hemel geopend heeft? Volg de 
ongehoorzaamheid van Eva niet na: 
gehoorzaam niet aan de raadgevingen 
van de valse slang, die haar voorstelde 
te eten van de vrucht van de boom om 
haar zintuigen te strelen. Excuseert u 
niet over uw zwakte, noch over uw 
gezondheid: u excuseert zich niet te-
genover mij, maar tegenover Hem die 
alles weet.

lofspraak op de vasten
De vasten geeft het gebed vleugels om 
hoog op te stijgen en tot in de hemel 
door te dringen. (…) Denk aan de hei-
ligen van de vorige eeuwen, voor wie 
de wereld niet waardig was, die rond-
dwaalden in dierenhuiden, ontdaan 
van alles, achtervolgd, zwaar bezocht 
(Hebr. 11, 37-38). Volg hun gedrag na, 
als u hun glorie wilt verkrijgen. Was 

niet heel het leven van Johannes de 
Doper een voortdurend vasten? Hij 
had geen bad, geen grond om te be-
werken, geen os om te ploegen, geen 
graan, geen dienaar om het te malen, 
in één woord geen enkel van de dingen 
die nodig zijn voor het leven. Daarom 
is er onder de kinderen van de vrou-
wen geen opgestaan, die groter is dan 
Johannes de Doper (Matt. 11, 11). On-
der alle beproevingen waarop Paulus 
zich beroemde, heeft de vasten hem 
naar de derde hemel. Ten slotte heeft 
Onze Heer, nadat Hij het lichaam dat 
Hij voor ons heeft aangenomen, ge-
hard had door de vasten, in datzelfde 
lichaam de aanvallen van de duivel 
willen ondergaan, om ons te leren hoe 
wij ons moeten voorbereiden en ons 
moeten oefenen voor de strijd tegen 
de bekoringen. Omdat de godheid van 
de Zoon van God hem onbereikbaar 
maakte voor de duivel, heeft Hij zich 
onderworpen aan onze behoeften, om 
hem de gelegenheid te geven Hem aan 
te vallen door deze schijnbare zwakte. 
Op het punt om ten hemel op te stij-
gen, als Hij voedsel had genomen, was 
dat slechts geweest om bewijzen te le-
veren voor zijn verrijzenis.
(…) Wie verdiende er ooit onder het 
voortdurende genot van een overvloe-
dige tafel verdiend, deel te hebben 
aan de geestelijke genaden? Mozes 
moest zich door een tweede vasten 
klaarmaken om een tweede maal de 
voorschriften van de Wet te ontvangen 
(Ex 34, 28). De Ninivieten zouden niet 
aan de totale vernietiging waarmee zij 
bedreigd waren, hebben kunnen ont-
snappen, als zij niet tot zelfs hun die-
ren hadden laten vasten. Wie zijn de 
Joden wier lijken zijn blijven neerlig-
gen in de woestijn (He 3, 17)? Zijn dat 
niet degenen, die verlangden te eten 
van het vlees? Toen zij zich tevreden 
stelden met het manna en het water 
uit de rots overwonnen zij de Egyp-
tenaren, trokken zij droogvoets door 
de zee en waren er geen zieken in hun 
stammen (Ps 104, 37); maar toen zij 
het vlees van Egypte misten (Ex 16, 3), 
toen zij zich in hun verlangens naar 
dat land verplaatsten, werden zij be-
roofd van het geluk, het beloofde land 
te zien.

Maar pas er toch voor op, het voor-
deel van de vasten te beperken tot de 
onthouding van vlees. De echte vas-
ten bestaat erin, zich te onthouden van 
fouten. Verbreek iedere zondeband (Is 
58, 4-6): vergeef uw naaste het verdriet 
dat hij u heeft kunnen doen, scheld 
hem zijn schulden kwijt; vast niet om 
processen en geschillen aan te gaan.

Moge de Heer die de tijden elkaar laat 
opvolgen ons verlenen, dat wij na ons 
als flinke atleten geoefend te hebben, 
en voortdurend matigheid beoefend te 
hebben, de dag bereiken waarop ons 
de kronen uitgedeeld zullen worden: 
dat Hij ons verleent, na ons in dit le-
ven naar de lijdende Verlosser gevoegd 
te hebben, in het toekomstige leven de 
beloning voor onze werken te ontvan-
gen, uit de hand van de hoogste Rech-
ter, aan Wie de glorie zij in de eeuwen 
der eeuwen. Amen.



14   Informatieblad   Nr. 264  januari - februari  2013

Crisis in de Kerk

Vaticanum II
de godsdienstige revolutie in de katholieke Kerk (3)

Pater Daniel Fringeli

Broederschap en oecumenisme
“Men noemt de ketters, de protestanten, broe-
ders: afgescheiden broeders. En daar hebben we 
de broederschap. Met de oecumene zijn we ver 
gekomen; hij betekent zelfs broederschap met de 
communisten.” 1

De christelijke broederschap berust op de 
bovennatuurlijke gelijkwaardigheid van de 
door Christus verloste mensen, die krachtens 
de heilig makende werking van de goddelijke 
genade van de Heilige Geest (adoptief)kin-
deren van de hemelse Vader worden. Door 
het katholiek geloof, dat Christus als onver-
anderlijke erfenis van het Nieuwe Verbond 
aan zijn Kerk tot bewaring heeft vermaakt, 
worden de mensen in het Mystiek Lichaam 
opgenomen, om als broers en zussen met Je-
zus (die het hoofd is) in de kerkelijke familie 
van God samen te leven naarmate de natuur-
lijke vaardigheden en de bovennatuurlijke 
genadegaven die zij hebben ontvangen. De 
H. Apostel Paulus vergelijkt namelijk de Kerk 
als levendig organisme, waarin de leden ver-
schillende functies uitoefenen.2

De christelijke broederschap houdt dus de 
gelijkheid van kinderen in die dezelfde Vader 
(God) en dezelfde Moeder (de Kerk) in de 
hemel hebben, maar onderling verschillen 
van elkaar, omdat iedereen voorzien is van 
afzonderlijke talenten en bekwaamheden, 
van bijzondere leiderskwaliteiten en ge-
zagsposities. Vandaar komt de christelijke 
broederschap voort uit de betrekking van 
de kinderen van God en van de Kerk met 
hun vaderlijke en moederlijke gezaghebbers 
in de hemel, die op aarde door de religieuze 
hiërarchie van de paus en de bisschoppen en 
door de burgerlijke overheid van de staatsre-
geringen worden vertegenwoordigd.
Daarentegen heeft de Franse Revolutie door 
het nieuwe beleid van gelijkheid de menselij-
ke broederschap tot het beginsel van solida-
riteit doen verworden dat geen plichten meer 
eist ten aanzien van de goddelijke geboden, 
maar slechts de sociale betrokkenheid van de 
burgers voor het wederzijdse welzijn beoogt. 
De verticale broederschap, die in het godde-
lijk vaderschap en het kerkelijk moederschap 
is gegrondvest, werd door de horizontale 
broederschap, die door het revolutionaire 
gelijkmaken van de averechtse emancipa-
tiebewegingen werd losgekoppeld van het 
gezag en de autoriteit, zodanig geslecht en 
genivelleerd dat vandaag de onverbiddelijke 
rechten van de mensen hun barmhartige 
werken van naastenliefde hebben vervangen, 
die immers uit het christelijke geloofs- en ze-
denleven voortvloeien. De Franse Revolutie 
heeft zodoende het goddelijk kindschap van 
liefde vernietigd om het menselijk burger-
schap van solidariteit op te richten. 
Br. Jean-Michel Potin O.P. zegt terecht dat 

de uit de Franse Revolutie ontsproten Repu-
bliek, die tengevolge van de ontkenning van 
de hemelse Vader – in logische consequen-
tie – zich ook van de koninklijke vader van 
het Franse volk (Lodewijk XVI) ontdeed, een 
broederschap van solidariteit heeft ingesteld 
die geen kinderen meer kent; door de plicht-
matige betrekking van het volk met zijn over-
ste die zijn rechten waarborgde uit te wissen, 
heeft deze democratisering gelijkwaardige 
individu’s met rechten voortgebracht die 
niemand hun kan geven.3

Ook volgens de uitspraak van Paus Leo XIII 
in zijn encycliek “Immortale Dei” steunt 
de door de Franse Revolutie geïnspireerde 
broederschap van de staatsburgers op het 
(horizontale) beginsel van gelijkheid. Het 
2e Vaticaanse Concilie zal op religieus vlak 
dit republikeinse begrip van broederschap 
in de katholieke Kerk overbrengen door de 
oecumenische solidariteit, die de menselijke 
godsdienstigheid op democratische manier 
behandelt; want het oecumenisme kan er 
niet onderuit de vraag naar de (verticale) 
betrekking van de religies met de Drievul-
dige God van de katholieke belijdenis uit te 
sluiten. 
We zullen nog zien hoezeer de oecumeni-
sche broederschap voortvloeit uit het be-
ginsel van de godsdienstige gelijkheid van 
alle mensen – een beginsel dat in de concili-
aire constitutie “Gaudium en spes” (nr. 22) 
wordt verkondigd: Door zijn menswording 
heeft Christus zich als het ware met iedere 
mens verenigd. 
Wat de paus in zijn encycliek “Immortale 
Dei” over de verderfelijke staatsleer van het 
(horizontale) democratisme zegt, is tevens 
toepasselijk op de gedemocratiseerde Kerk. 
Laten wij daarom nu, naar verzoek van Mgr. 
Marcel Lefebvre, het betoog van Paus Leo 
XIII overwegen om de revolutionaire ver-
broedering van de conciliaire Kerk met de 
valse godsdiensten beter te begrijpen. 
Volgens de moderne theorieën omtrent het 
staatswezen – zo verklaart de paus, “is iedere 
mens geheel een al zijn eigen meester; in geen 
enkel opzicht is hij aan het gezag van een ander 
onderworpen; het staat hem vrij om in alles te 
denken en te doen wat hem goeddunkt; niemand 
heeft het recht aan anderen bevelen te geven.”4 
Passen we deze woorden op de conciliaire 
situatie toe. Met het oog op de godsdienstige 
betrekkingen veronderstelt deze democrati-
sche voorwaarde van absolute vrijheid nood-
zakelijkerwijze de gelijkheid van alle mensen 
ten opzichte van de religieuze gezindte die 
ze belijden; het staat dus iedereen vrij die 
godsdienstige opvatting aan te nemen die 
hem goeddunkt; geen kerkgenootschap heeft 
het recht andersdenkende gelovigen bevelen 
te geven ten aanzien van hun godsdienstige 
overtuiging (bijvoorbeeld door hun vrijheid 
van praktijk in de openbaarheid te beknot-

ten). 
De paus herneemt aldus: “Hieruit volgt dat 
de staat zich door geen enkele plicht tegenover 
God gebonden acht, dat hij geen enkele gods-
dienst officieel belijdt, niet de plicht heeft om 
te onderzoeken welke onder de vele godsdien-
sten de enig ware is, en aan één de voorkeur 
te geven boven de overige en één in het bijzon-
der te begunstigen, maar dat hij slechts aan de 
verschillende godsdiensten gelijke rechten heeft 
toe te kennen met dit doel dat de openbare orde 
door hun optreden niet zou verstoord worden.”5 
Ook deze democratische voorwaarde werd 
door de conciliaire vernieuwing verwezen-
lijkt door de gelijkwaardige behandeling van 
de godsdiensten te aanvaarden. Sindsdien 
berust de nieuwe verhouding van het katho-
licisme met de tegenstrijdige religies op de 
oecumenische pariteit, die de grondslag is 
voor de godsdienstige dialoog; de Kerk gaat 
nu met de niet-katholieke broeders vriend-
schappelijke religieuze gespreken aan – niet 
om hen te bekeren, maar om van hen te le-
ren. Omdat het 2e Vaticaanse Concilie aan 
de verschillende godsdiensten, die toch min 
of meer dwalingen bevatten, gelijke rechten 
met de enige Lerares van de waarheid en 
de zedelijkheid toekent, pleit het ook voor 
godsdienstvrijheid. 
Paus Leo XIII heeft het uitwerksel van de de-
mocratische broederschap van de burgers op 
de oecumenische vrijheid van de gelovigen 
duidelijk voorspeld: “De hele kwestie van de 
godsdienst moet dus aan ieders persoonlijk oor-
deel worden overgelaten en aan ieder moet het 
vrij staan zich aan te sluiten bij de godsdienst die 
men verkiest, of bij geen enkele, als geen enkele 
bevalt. De noodzakelijke consequenties hiervan 
zijn: volledige autonomie van ieders geweten, 
volledige vrijheid omtrent de godsverering, onbe-
perkte vrijheid van denken en meningsuiting.”6 
In het kielzog van de moderne staatsleer is 
het conciliaire oecumenisme niets anders 
dan het resultaat van het republikeinse de-
mocratisme, dat de burgers van een staat 
krachtens de utopie van de menselijke so-
lidariteit in alomvattende broederschap wil 
verenigen zonder rekening te houden met 
het vaderschap van de Drievuldige God en 
het moederschap van de katholieke Kerk. 
Zoals ieder mens slechts één lijfelijke vader 
en één lijfelijke moeder heeft, zo hebben alle 
mensen slechts één bovennatuurlijke Vader 
en één bovennatuurlijke Moeder: de Drievul-
dige God van de christenen en de katholieke 
Kerk. Er is dus geen plaats voor autonomie, 
noch in het geweten, noch in de godsdienst, 
noch in het denken en in de meningsuiting 
ten aanzien van geloofszaken. 
De Franse Revolutie heeft deze autonomie 
in het werk gezet door de vorming van een 
broederschap van burgers zonder konink-
lijke vader; de conciliaire revolutie heeft 
deze autonomie in het werk gezet door de 
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vorming van een broederschap van gelo-
vigen zonder goddelijke Koning, die door 
het oecumenisme werd onttroont. In beide 
gevallen zijn er hoofdloze instellingen, die 
aan de wisselvalligheid van de democratische 
volkswil zijn blootgesteld. Maar de civiele en 
religieuze broederschap onder de mensen 
kan alleen worden bewerkstelligd door God, 
één in zijn natuur, drievuldig in zijn perso-
nen, van wie de Zoon is mens geworden om 
ons te verlossen, opdat wij door de Vader tot 
kinderen worden aangenomen, indien wij de 
genadewerking van de Heilige Geest, die ner-
gens elders dan in de katholieke Kerk werd 
uitgestort, door het christelijke geloofs- en 
zedenleven doen ontluiken. 
Het oecumenisme is gebaseerd op de kunst-
matige broederschap van gelijken, die geen 
godsdienstige verschillen zouden kunnen 
scheiden. Indien alle mensen, bewust of 
onbewust, al christenen waren die door de 
goddelijke genade gerechtvaardigd en ge-
heiligd zijn, zou er inderdaad geen religieus 
onderscheid meer zijn; de Kerk van Christus 
zou dan alle mensen omvatten. Het revolu-
tionaire virus van deze dwaling brak dadelijk 
in de postconciliaire incubatietijd uit door de 
theologische voortgang van Paus Johannes-
Paulus II. Volgens het onderzoek van prof. 
dr. Johannes Dörmann heeft namelijk Paus 
Johannes-Paulus II het oecumenische begin-
sel van het 2e Vaticaanse Concilie in de rich-
ting van de alverzoening verder ontwikkeld. 
De alverzoening veronderstelt de subjectieve 
rechtvaardiging en heiliging van alle mensen, 
niettegenstaande hun godsdienst, dankzij 
de menswording van Christus, waardoor de 
goddelijke Zaligmaker zich als het ware met 
iedereen heeft verenigd om hem de gratie 
van zijn verlossing zonder eigen toedoen te 
verlenen. Met andere woorden: ook de on-
gelovigen genieten van de heiligmakende 
genade, die toch volgens de kerkelijke leer 
over de rechtvaardiging, moet worden ver-
worven door het geloof aan Jezus Christus, de 
mensgeworden Zoon van God, aan te nemen 
en door zijn geboden te onderhouden.7 Op 
grond van de alverzoening wordt daarom de 
mensheid als een universele broederschap 
begrepen, waarvoor het oecumenisme op 
godsdienstige manier zorg draagt. De alver-
zoening ontkent hierbij de noodzaak van 
het H. Doopsel en van de persoonlijke prak-
tijk van de katholieke geloofs- en zedenleer 
door een leven dat met de goddelijke veror-
deningen overeenkomt. Daarom wordt er 
verondersteld dat de mohammedaan, als hij 
volgens de voorschriften van de islam leeft, 
evenzeer is gered als een katholiek, die vol-
gens de voorschriften van het evangelie leeft; 
een jood, een heiden of een ketter doet dien-
tengevolge in niets onder voor een katholiek, 
die naar de goddelijke en kerkelijke overle-
vering in Christus gelooft, terwijl de andere 
godsdienstvertegenwoordigers dit geloof, dat 
toch min of meer in strijd is met de leer van 
hun verkeerde religies, verwerpen. Volgens de 
nieuwe leer van de alverzoening zijn dus in 
de oecumenische broederschap van Christus 
de godsdienstige ongelijkheden opgeheven. 
Voor Paus Johannes-Paulus II, die de leer van 
de alverzoening ontwikkelt uit het oecumeni-
sche gedachtegoed van het 2e Vaticaanse Con-
cilie,8 grondvest de burgerlijke en religieuze 
broederschap volgens de ideeën over de libe-

rale mensenrechten het streven van de mens-
heid naar humanisering, waarop de zending 
van Christus’ Kerk moet worden gericht. Het 
doel van Christus’ heilsinstituut voor de 
mensen is dus niet meer hun bekering om 
door de katholieke geloofs- en zedenleer het 
eeuwige zielenheil te verwerven, maar de 
verwerkelijking van een broederlijk mensen-
geslacht op aarde in vrijheid en gelijkheid, 
waardoor de humanistische cultuur van so-
lidariteit zou moeten worden voortgebracht.9 
Johannes Dörmann bestempelt terecht deze 
nieuwe theologie van Paus Johannes-Paulus 
II als een utopie10, omdat er zonder de beke-
ring tot en het geloof in Jezus Christus, zon-
der het doopsel en de rechtvaardiging door 
de heiligmakende genade, zonder het god-
delijke vaderschap en het kerkelijke moeder-
schap, geen bovennatuurlijke broederschap 
met de Verlosser is, door wie wij tot kinderen 
van God worden aangenomen.

Conclusie
“Tot en met Pius XII hebben alle pausen sinds 
de Franse Revolutie een onoverkomelijke barrière 
opgericht tegen de dwalingen van de Revolutie; de 
gedachten van de Revolutie zijn nooit in de Kerk 
doorgedrongen. Met deze drie woorden: de col-
legialiteit, de godsdienstvrijheid en de oecumene 
hebben de modernisten bereikt, wat zij wilden.”11 
De revolutionaire ideeën van vrijheid, ge-
lijkheid en broederschap werden door de 
hervorming van het 2e Vaticaanse Concilie 
het godsdienstige leven van de katholieken 
opgelegd als onbetwistbare verworvenheid. 
Wie deze religieuze omwenteling niet aan-
vaardde, werd meedogenloos vervolgd, zoals 
de Franse Revolutie degenen belaagde die aan 
het “fanatisme” van het christelijke geloof en 
bestel vasthielden. 
Elke revolutie brengt namelijk dezelfde dyna-
miek van verdrukking voort, die namens de 
vrijheid, gelijkheid en broederschap worden 
bedreven. Onder het voorwendsel van vrij-
heid stelt men het beleid van gelijkheid in, 
die door de democratische broederschap zou 
worden gehandhaafd. Maar dit republikeinse 
systeem brengt de dwingelandij van de meer-
derheid voort, die de minderheden stelselma-
tig onderdrukt. Als daarom de minderheden 
de meerderheid niet wil volgen, wordt hun 
de vrijheid onttrokken om door deze ongelij-
ke behandeling de weerspannige broeders op 
hetzelfde democratische lijn terug te brengen. 
De Franse Revolutie heeft de dissidenten, die 
hun bevrijding van Kerk en Koning door de 
burgerlijke gelijkstelling in de broederlijke 
Republiek niet wilden aanvaarden, als vijan-
den van de verlichte mensheid beschouwd. 
Niets anders zei Paus Pius IX tot een afvaar-
diging uit Albano, geleid door kardinaal di 
Pietro en de edelman Altieri op 11 juli 1872: 
“Er bestaat niets ergers dan een revolutionair. 
Hij verlangt eerst naar vrijheid. Maar wan-
neer hij deze heeft verkregen, bedient hij zich 
ervan om aan de macht te komen. Wanneer 
hij ook de macht in handen heeft en erin 
is bevestigd, dan kent hij geen maat meer, 
als hij ziet dat ook anderen deze trachten te 
verkrijgen. Hij wordt een tiran en vervloekt 
de vrijheid. Men moet het de jonge mensen 
zeggen en hun aantonen dat deze soort vrij-
heid in tirannie en brutaliteit overgaat en dat 
deze dan met al haar gewicht op steden en 
provincies drukt.”

De conciliaire omwenteling heeft de dissi-
denten van de kerkelijke revolutie niet anders 
behandeld. 
Namens de godsdienstvrijheid werd de gods-
dienstige vrijheid van het “fundamentalis-
me”, dat de apostolische overlevering en de 
kerkelijke traditie van voor het 2e Vaticaanse 
Concilie als referentiepunt van de geloofsver-
dediging op het slagveld voerde, fel bestreden 
door de beslissingen van deze pastorale kerk-
vergadering tot onomstootbaar dogma te ver-
heffen. Het conciliaire liberalisme heeft, zoals 
iedere ideologie, zijn standpunt tot waarheid 
gemaakt, die geen vrijheid van tegenspraak 
gedoogde. 
Namens de collegialiteit ging de gelijkheid 
van traditioneel gezinde katholieken onder, 
aan wie het recht op de oude liturgische ge-
woonten, die immers de ideologie van het 
conciliaire superdogma ondermijnden, werd 
opgezegd. Het democratische bewind van het 
volk van God heeft de integristische geloofs-
genoten in ballingschap verbannen door hen 
het kerkelijke burgerschap te onttrekken. 
Namens het oecumenisme werd de broeder-
schap met de reactionaire katholieken, die 
Christuskoning niet wilden verraden en zijn 
heerschappij over de menselijke maatschap-
pij niet wilden prijsgeven, verbroken. De 
conciliaire verbroedering, die men met de 
vroegere vijanden van Christus’ Kerk inging, 
gold niet de volgelingen van die godsdienst 
die de Heer aan Petrus en zijn opvolgers heeft 
toevertrouwd, opdat zij de leer van hun god-
delijke Meester bewaren en beschermen te-
gen de vernieuwingen, die het 2e Vaticaanse 
Concilie gedachteloos heeft ingevoerd door 
de antichristelijke leus van de Franse Revolu-
tie als onmisbare verworvenheid van bij de 
tijd gebrachte Kerk aan te nemen. 

Crisis in de Kerk
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1	 Ibidem,	blz.	208.

2	 1	 Kor.	 12,12-26:	“Want	 zoals	 het	
lichaam	één	 is,	ofschoon	het	veel	
leden	heeft,	en	van	de	andere	kant	
al	 de	 leden	 van	 het	 lichaam,	 hoe	
talrijk	ook,	één	lichaam	vormen,	zo	
ook	Christus.	Allen	toch,	 joden	of	
heidenen,	slaven	of	vrijen,	allen	zijn	
we	 in	 één	 Geest	 tot	 één	 lichaam	
gedoopt,	en	allen	zijn	we	met	één	
Geest	gedrenkt.	Want	ook	het	 li-
chaam	bestaat	niet	uit	één	lid,	maar	
uit	meerdere	leden.	Al	zei	de	voet:	
omdat	ik	geen	hand	ben,	behoor	ik	
niet	tot	het	lichaam;	toch	behoort	
hij	tot	het	lichaam.	En	al	zei	het	oor:	
omdat	ik	geen	oog	ben,	behoor	ik	
niet	tot	het	lichaam;	toch	behoort	
het	tot	het	lichaam.	Zo	het	lichaam	
één	en	al	oog	was,	waar	bleef	het	ge-
hoor;	was	het	één	en	al	gehoor,	waar	
bleef	dan	de	reuk?	Maar	in	werkelijk-
heid	heeft	God	de	leden,	elk	in	het	
bijzonder,	een	plaats	in	het	lichaam	
gegeven,	zoals	het	Hem	heeft	be-
haagd.	En	van	de	andere	kant,	zo	alle	
nu	eens	één	lid	vormden,	waar	bleef	
dan	het	lichaam?	Maar	in	werkelijk-
heid	zijn	er	veel	leden,	doch	slechts	
één	lichaam.	Het	oog	kan	niet	tot	
de	hand	zeggen:	Ik	heb	u	niet	nodig;	
het	hoofd	niet	tot	de	voeten:	Ik	heb	
u	niet	nodig.	 Integendeel,	 juist	de	
schijnbaar	zwakkere	leden	van	het	
lichaam	zijn	het	meest	noodzakelijk;	
wat	ons	in	het	lichaam	minder	edel	
toeschijnt,	bekleden	we	met	meer	
luister;	en	juist	onze	oneerbare	lede-
maten	ontvangen	groter	kiesheid;	24	
onze	eerbare	leden	hebben	dat	niet	
nodig.	Ja,	God	heeft	het	lichaam	zó	
samengesteld,	dat	Hij	groter	eer	gaf	
aan	wat	misdeeld	is,	opdat	er	in	het	
lichaam	geen	tweedracht	zou	heer-
sen,	maar	de	leden	gelijke	zorg	voor	
elkaar	zouden	dragen.	En	wanneer	
één	lid	lijdt,	 lijden	alle	leden	mee;	
komt	één	lid	in	aanzien,	alle	leden	
delen	in	zijn	vreugde.”

3	 “La	République	a	tenu	à	garder	la	
fraternité	mais	au	sens	de	solida-
rité.	Celle-ci,	 purement	abstraite,	
puisqu’elle	 ne	 s’assied	 sur	 aucun	
lien	 réel,	 propose	 alors	 d’ouvrir	
cette	 solidarité	 à	 tous.	Mais	dans	
cet	univers	abstrait,	il	n’y	a	plus	de	
sujets	(…),	il	n’y	a	plus	que	des	vi-
vants	qui	réclament	des	droits	de	
vivants.	 (…)	 Nous	 sommes	 ainsi	
dans	le	meilleur	des	mondes	où	en	
ayant	gommé	toute	dimension	du	
sujet	dépendant	de	quelqu’un	qui	lui	
donne	un	droit,	ne	restent	que	des	
vivants	qui	réclament	des	droits	que	
personne	ne	peut	leur	donner”	(Le	
livre	noir	de	la	Révolution	Française,	
sous	la	direction	de	Renaud	Escande,	
Les	Éditions	du	Cerf,	Paris	2008,	blz.	
425-426).

4	 Ecclesia	docens,	Immortale	Dei,	en-
cycliek	van	Z.H.	Paus	Leo	XIII	van	
1	november	1885	over	de	christe-

lijke	staatsinrichting,	vertaald	door	
L.H.H.D.	Schils	C.ss.R,	1941,	Uitge-
verij	Gooi	&	Sticht,	Hilversum,	1941,	
nr.	36,	blz.	33.

5	 Ibidem	nr.	36,	blz.	34.

6		 Ibidem	nr.	36,	blz.	34.

7	 Decreet	van	het	Concilie	van	Trente	
over	de	rechtvaardiging	(6e	zitting,	
deel	1,	hoofdstuk	6,	Denz.	1526):	“Zij	
worden	echter	voorbereid	tot	deze	
gerechtigheid,	wanneer	zij	door	de	
goddelijke	genade	ondersteund	en	
geholpen	worden,	en	aannemende	
het	geloof	uit	het	horen	en	zij	zich	
uit	vrije	wil	naar	God	toe	bewegen,	
gelovend,	dat	het	waar	is,	wat	door	
God	geopenbaard	en	beloofd	is	en	
op	de	eerste	plaats,	dat	de	godde-
loze	door	de	genade	van	God	ge-
rechtvaardigd	wordt,	«door	de	ver-
lossing	welke	is	in	Christus	Jezus»	
(Rom.	3,24)	en	verder	als	hij	bekent	
zondaar	te	zijn,	onder	vrees	van	de	
goddelijke	gerechtigheid,	waardoor	
hij	heilzaam	wordt	opgeschrikt	om	
zich	te	bezinnen	op	de	barmhartig-
heid	Gods,	zich	te	moeten	bekeren,	
zich	aan	de	hoop	op	te	richten,	gelo-
vend,	dat	God	hem	om	Christus	wil	
genadig	wil	zijn,	en	Hem	als	bron	van	
alle	gerechtigheid	begint	lief	te	heb-
ben	en	vervolgens	bewogen	wordt	
om	door	een	zekere	mate	van	haat	
en	afschuw,	afstand	te	doen	van	de	
zonden;	dit	is	door	een	zekere	boe-
tedoening,	welke	past	voor	men	de	
doop	 ondergaat;	 vervolgens	 wan-
neer	zij	zich	voornemen	de	doop	te	
ontvangen,	een	nieuw	leven	te	be-
ginnen	en	de	goddelijke	geboden	te	
onderhouden.”

8	 Paus	 Johannes-Paulus	 II	 steunt	
zijn	dwaalleer	van	de	alverzoening	
hoofdzakelijk	op	de	conciliaire	con-
stitutie	Gaudium	et	Spes,	nr.	22,1-
2;	deze	paragrafen	worden	 in	zijn	
encycliek	Redemptor	Hominis	8,2	
uitgelegd.	 Zie	 Prof.	 Dr.	 Johannes	
Dörmann,	Johannes-Paul	II.	–	Sein	
theologischer	Weg	zum	Weltgebet-
stag	der	Religionen	in	Assisi,	Sarto	
Verlag,	Stuttgart,	2011,	blz.	245:	„Da	
nach	der	fundamentalen	These	des	
Papstes	der	Sohn	Gottes	durch	die	
Menschwerdung	 sich	 mit	 jedem	
Menschen	formell	vereinigt	hat,	ist	
durch	die	Inkarnation	auch	die	Fülle	
der	Gerechtigkeit	im	menschlichen	
Herzen	des	Sohnes	zur	Gerechtig-
keit	in	den	Herzen	aller	Menschen	
geworden.	 Damit	 ist	 der	 Zweck	
der	Menschwerdung,	die	Erlösung,	
schon	mit	der	Inkarnation	erreicht	
und	verwirklicht.	Damit	ist	also	auch	
schon	verwirklicht,	was	die	Enzy-
klika	weiterhin	von	den	Menschen	
sagt:	dass	sie	«ja	im	Erstgeborenen	
Sohn	von	Ewigkeit	vorherbestimmt	
sind,	Kinder	Gottes	zu	werden,	beru-
fen	zur	Gnade	und	zur	Liebe».	Die	
Definition	der	Enzyklika	bekommt	

noch	deutlichere	Konturen,	wenn	
sie	vor	dem	Hintergrund	des	Neuen	
Testaments	und	der	Lehre	der	Kir-
che	erscheint:	Danach	ist	die	«Erl-
osung	der	Welt»	-	gerade	«in	ihrer	
tiefsten	Wurzel»	 -	 die	 Befreiung	
der	Nachkommenschaft	Adams	aus	
der	Macht	der	Finsternis	oder	der	
Knechtschaft	Satans,	ist	sie	die	Er-
rettung	aus	dem	Zustand	der	Sünde	
und	des	Todes,	in	dem	sich	die	ada-
mitische	Menschheit	realiter	befin-
det,	durch	das	Kreuzesopfer	Christi.	
«Demnach	ist	(die	Rechtfertigung)	
die	 Überführung	 aus	 dem	 Stand,	
in	 dem	 der	 Mensch	 als	 Sohn	 des	
ersten	Adam	geboren	wird,	in	den	
Stand	der	Gnade	und	der	Annahme	
zum	Gotteskind	durch	den	zweiten	
Adam,	Jesus	Christus,	unseren	Hei-
land»	(Denz.	796),	das	ist	aber	nicht	
möglich	ohne	den	Glauben	und	die	
Taufe	(Denz.	793-801).	”

9	 Johannes	Dörmann	resumeert	de	
idee	van	Paus	Johannes-Paulus	II	in	
zijn	encycliek	“Dives	in	misericor-
dia”	 aldus	 (zie	 Prof.	 Dr.	 Johannes	
Dörmann,	Johannes-Paul	II.	–	Sein	
theologischer	Weg	zum	Weltgebet-
stag	der	Religionen	in	Assisi,	Sarto	
Verlag,	 Stuttgart,	 2011,	 blz.	 550):	
“Das	Weltmodell	der	«Kultur	der	
Liebe»	in	Dives	in	Misericordia	ist	
die	Antwort	des	Papstes	auf	das	von	
ihm	gezeichnete	Bild	unserer	be-
drohten	Generation.	Dieses	Bild	hat	
das	geistige	Profil	der	erfolgreichen	
Ideen	der	liberalen	Aufklärung.	Das	
Bewusstsein	unserer	Generation	ist	
geprägt	von	den	Ideen	der	Einheit	
des	Menschengeschlechts	und	der	
Freiheit,	Gleichheit	und	Brüderlich-
keit	«jenseits	aller	künstlichen	Gren-
zen».	Diese	bewegenden	Ideen	und	
Kräfte	unserer	Generation	werden	
vom	Papst	in	die	Sendung	der	Kir-
che	von	heute	aufgenommen,	mit	
seinen	Gedanken	von	der	Gleichheit	
und	Gegenseitigkeit	im	Erbarmen	
durchdrungen	und	auf	das	Ziel	aus-
gerichtet,	die	Welt	«immer	mensch-
licher»	zu	machen	und	so	eine	Men-
schheitskultur	der	Liebe	zu	schaffen.	
”

10	 Ibidem,	 blz.	 551:	“Aber	 ohne	 die	
Bekehrung	zum	Vater	Jesu	Christi,	
ohne	den	Glauben	an	Jesus	Christus	
und	ohne	die	Übernahme	der	Taufe	
ist	auch	jenes	Humanum	nur	eine	
Utopie.”

11	Mgr.	Marcel	Lefebvre,	Ein	Bischof	
spricht,	Schriften	und	Ansprachen	
1963-1974,	Übersetzung	von	Heri-
bert	Gillinger	und	Marion	Zaczek,	
Kreuz-Verlag,	Wien,	1976,	blz.	208.
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liturgie

Het mysterie 
van de Verlossing

Dom Gréa

Vroeger kenden de volkeren de beteke-
nis van deze grote plechtigheden waar-
mee de Verlossing op de mensheid 
wordt toegepast. De vroege gelovigen 
namen deel aan de effectieve voorbe-
reiding van de Vasten en aan de heilige 
feesten die erop volgen.

de doopvont
Tijdens de Vasten kent de Kerk, als een 
moeder, de smarten van een baring. Zij 
bereidt, in de catechumenen, het nage-
slacht van de kinderen van God voor, 
die geboren gaan worden in het heilig 
doopsel; en als ten slotte de paasnacht 
komt, opent zij de fontein die niet 
meer zal opdrogen, en zij viert, in een 
onvergelijkelijk transport, dit unieke 
feest van hemel en aarde.

(…) Vandaag, in de christelijke landen, 
waar het doopsel gewoonlijk wordt 
toegediend aan kleine kinderen, is het 
niet verstandig om het uit te stellen. 
Maar het blijft het Paasmysterie in zijn 
geheel. In welke periode van het jaar 
het doopsel ook wordt toegediend, 
de dopeling ontvangt het leven in het 
Paaswater. Alles wat de Kerk heeft ge-
daan in de heilige praktijk van de Vas-
ten, om de geestelijke verrijzenis van 
de mensen voor te bereiden, geldt voor 
alle kinderen die haar gegeven zullen 
worden. Dat alles geldt voor hen op 
de dag dat zij naar deze heilige fontein 
gebracht worden. Wat is het jammer 
dat het mysterie van de Paasnacht en 
de opening van de doopvont, helaas 
zo weinig bekend zijn bij de meeste 
gelovigen en dat deze plechtigheden 
zo weinig worden bijgewoond door 
gelovigen! Het heilig doopsel zou 
er meer eerbied door krijgen. Deze 
eerbied had bij onze voorouders een 
blijvend monument in de pracht van 
de doopkapellen die, gevoegd bij de 
basilieken en de parochiekerken, hun 

diende tot hun kroon en hun voor-
naamste en authentieke titel.
Hoe is het mogelijk dat een burgerlijke 
feest van de opening van een openbare 
fontein, geleid door de magistraat van 
de stad, de menigte aantrekt? En dat de 
gelovigen de opening van een doop-
vont, waaruit onzichtbaar het verlos-
send bloed stroomt en eeuwig leven 
voortkomt, zo vaak en zo veel vergeten 
en veronachtzamen!

Het Paasmysterie
We moeten ten slotte zeggen dat het 
Paasfeest niet de vluchtige gebeurte-
nis zijn van enkele dagen. Aange-
kondigd vanaf Septuagesima, die de 
verre voorbereiding ervan opent, nader 
voorbereid door de Vasten en de Pas-
sietijd, zet dit Paasfeest zij zich voort 
in het verlengde van de vreugden van 
de Paastijd en de Hemelvaart, en het 
eindigt met het Pinksterfeest.
Zo vult het Paasmysterie met haar 
aanwezigheid een groot deel van het 
kerkelijk jaar. Zelfs nadat de plechtig-
heid ervan is beëindigd, blijft de rest 
van het kerkelijk jaar ervan afhangen, 
omdat de weken en de zondagen van 
de rest van het jaar gerekend worden 
vanaf deze beëindiging. Zo is Pasen de 
grote gebeurtenis van het christelijk 
jaar. Er is dus niet alleen een jaarge-
dachtenis, maar ieder jaar is een actu-
ele gebeurtenis in de H. Kerk.

Daarom is dit feest niet als een een-
voudig jaarfeest verbonden aan een 
vaste dag in de loop van het jaar; het 
is een mobiel feest, dat wil zeggen dat 
ieder jaar de tijdberekeningstabel er de 
dag van bepaalt zoals van een nieuw 
evenement. Heel de loop van de pe-
riode die er aan voorafgaat en er op 
volgt, hangt ervan af.
Zo was het met het oude Pascha van 
de Hebreeën.

Vanaf de apostolische tijd, en in heel 
de Oudheid gold Het paasfeest, ieder 
jaar, als het grote evenement van het 
kerkelijk leven.
Allen moesten zich eraan aanpassen. 
De praktijk van de Kerken van Azië, 
hoewel zij oorspronkelijk gesticht 
werden door de apostel Johannes, 
werd met absolute strengheid veroor-
deeld door de Heilige Stoel en door 
het Concilie van Nicea. Zo groot was 
de ijver van onze voorouders voor de 
plechtigheid van het Paasmysterie. Zij 
beschouwden het als de grote gebeur-
tenis van het kerkelijk leven en van de 
heilige gemeenschap die alle partijen 
verenigt.

Voorbereiding en verlenging van de 
plechtigheden
Het behoort ook tot de plechtigheid 
van feesten om een voorbereiding te 
hebben en ook zoiets als een verlen-
ging die, na de schemering van een 
dag, de genaden en de vreugden ervan 
doet afnemen.
De voorbereiding van de feesten is een 
oproep tot boete en haar heilige prak-
tijk: vasten, onthoudingen en lange 
avondwaken. Er is, in de verdeling van 
de tijd, een tijd van droefheid en een 
tijd van vreugde. De H. Schrift zegt ons 
dat in het boek Ecclesiasticus.
De heilige praktijk van boete is vooral 
geschikt om de mens voor te bereiden 
op de genaden van God. Het grote 
mysterie van de Verlossing is voorbe-
reid geweest tijdens lange eeuwen van 
boete vanaf Adam en zijn nageslacht; 
en, wegens de genaden die voortvloei-
en uit de instelling van onze feesten, 
is reden om dezelfde boetedoening te 
handhaven.
Daarvandaan de belangrijke instelling 
van de Vasten, die de Paasplechtigheid 
voorbereidt.
Onze Heer heeft zelf veertig dagen 

Ieder jaar vernieuwt de Kerk niet alleen bij de paasfeesten de herinnering aan het Lijden en de Verrijzenis 

van de Heer. Zij maakt er ook een actuele toepassing van door werkelijke deelneming aan dit grote myste-

rie. Zij doet dat door doopsel en boete openbaar te vieren.
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willen wijden door zijn vasten in de 
woestijn, en dit getal van veertig was 
al bekend in het mystieke getal van 
de boete in het Oude testament. Het 
vasten van Mozes op de Berg Sinaï en 
die van de profeet Elias, werden geteld 
met dit getal. Langer geleden hadden 
de regens van de zondvloed veertig 
jaar geduurd, en veertig eeuwen telt 
de tijd vanaf de zonde van Adam tot 
de komst van de Verlosser, zoals de 
telgewoonte is.
De voorbereidende Vasten op het paas-
feest is door de apostelen ingesteld en 
is nu algemeen in de Kerk, hoewel er 
verschil was en nog is in de tucht die 
er de vorm en zelfs de duur van heeft 
bepaald.
De Vasten werd vroeger, in verschil-
lende Latijnse Kerken, verminderd met 
enkele dagen, om precies ingesloten te 
worden in de ruimte van zes weken.
Omdat op zondag niet wordt gevast, 
was het aantal dagen waarop wel werd 
gevast, zesendertig.
Zo werd de vasten slechts bij benade-
ring de veertigdaagse vasten. Het aan-
tal van zesendertig was als het ware de 

tiend van de 365 dagen van het hele 
jaar.
Een minder strenge boetevoorberei-
ding, die begon bij Septuagesima, en 
kleinere wekelijkse vasten op woens-
dag en vrijdag vulden nagenoeg dit 
mindere aantal dagen van de Vasten 
aan.
Alleen de Kerk van Milaan heeft deze 
praktijk bewaard.
De Kerken van het Oosten, die de 
verplichting tot vasten niet over alle 
dagen van de week  kennen, lopen 
vooruit op de opening van deze hei-
lige loopbaan.
(…) Zo is de heilige praktijk van de 
boete ons onophoudelijk getoond als 
voorbereiding op de genaden van de 
feesten, een voorbereiding die vooral 
gebeurt door de uitboeting van de 
zonde en de zuivering van de zielen, 
en zo is zij algemeen voorgehouden 
aan de christenen.
Zo lang duurt, geleid door de H. Geest 
in de Kerk, de tijd van rouw en ver-
sterving. Er is een tijd van verdriet en 
een tijd van vreugde, en dezelfde Geest 
verstrekt de een en de ander.

de paastijd
Onze feesten hebben niet alleen hun 
voorbereiding, maar ook hun vreugd-
volle verlenging.
Deze verlenging is het octaaf na de 
Hoogfeesten, en deze duurt meestal 
acht dagen; de laatste dag van het oc-
taaf is de plechtigste.
Welnu, zoals wij de traditie van de 
boete hebben gezien, begonnen vanaf 
het Oude Testament, zullen we ook de 
viering van de octaven zien.1

De octaven van Pasen en van Pinkste-
ren maken van elke dag die zij omvat-
ten, een speciaal feest.
Verder dan de octaven zijn er feesten 
waarvan de vreugden en de genaden 
nog langer gevierd zullen worden. Dat 
is de Paastijd. Na de veertig dagen van 
voorbereiding van de Vasten te hebben 
gevierd, zegt de H. Augustinus, zullen 
we na Pasen de heilige vreugde vieren 
onder het eveneens mysterieuze getal 
van vijftig dagen.

1	 Leviticus	23,	7	sq.	en	34	sq.;	nummers	
29,	35.
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Getuigenis

de zon van Peru
George Hunermann

Onder een schitterend blauwe tropische hemel, doorklieft een trots Spaans fregat de wateren van de Stille 

Zuidzee; het is een novemberdag van het jaar 1589.

“Het is een goede overtocht” zegt pater Balthasar de Navarre, 
die met enkele andere franciscanen geleund staat tegen de 
leuning van de brug. Hij is de commissaris van het groepje 
dat in Panama aan boord is gegaan, met als bestemming 
de uitgestrekte missievelden van Peru. Intussen blijft pater 
Francisco de Solano, een zoon van het mooie Andalusië, bij 
de zwarte slaven. Zij zijn vastgemaakt aan de wanden van het 
ruim, hun voeten in houten boeien; op hun naakte lichamen 
schittert het zweet. Met hun ogen wijd open staren zij naar 
deze man in het bruine habijt, die hun te drinken geeft uit 
een kalebas, hun zweet afveegt en hen troostend toespreekt.
Sommigen die al een tijd gewerkt hebben op de plantages 
van Panama en Mexico, begrijpen hem en treden als tolk op 
voor hun lotgenoten.
Fray Francisco is veertig jaar. In zijn geboorteland Spanje 
vereerde het volk hem als een heilige. Heel zijn wezen straalt 
een grenzeloze goedheid uit. Het is trouwens een wonder, 
dat hij nog in leven is, ook al heeft hij pestlijders verzorgd; 
de ziekte had hem eerst geveld en lang werd gedacht dat de 
zwarte dood zich van hem meester ging maken.
Elke dag blijft de priester urenlang in deze vreselijke beerput. 
Hij troost, zoveel hij kan, het lijden van deze geketende man-
nen, hij troost hen die wanhopen, door hun de boodschap 
van de goddelijke barmhartigheid te brengen. Hij heeft velen 
van hen gedoopt en hij hoopt vurig ook andere tot kinderen 
van God te mogen maken. Zelfs deze ongelukkige, gekastijde 
en gemartelde wezens kunnen de liefde die hij hun betuigt, 
niet begrijpen.

Zo gaat dat dagen lang. De lucht betrekt; zware wolken, met 
in de verte onophoudelijke bliksems, trekken zich samen 
boven het schip. Hij merkt niets. Vol medelijden buigt hij 
zich over een ernstig zieke, als een hevige schok het schip 
doet schudden. Een orkaan werpt het fregat tegen de kust van 
Colombia met de snelheid van een pijl. De slaven brullen 
van angst en trekken wanhopig aan hun ketens.
“Wees niet bang, broeders!” roept Francisco hen toe, met zijn 
machtige stem. “Ik blijf bij jullie.” Hij slaagt er ten slotte in 
die meelijwekkende ongelukkigen een beetje te kalmeren. 
Van de, nu zwavelgele, hemel werpen bliksemschichten hun 
vuur in de woeste hel. Wat een vreselijk geraas en wat een 
gedreun! De orkaan heeft het fregat tegen een koraalrif ge-
worpen, waar het zonder hoop vastgenageld blijft zitten. 
Toenemend in woede stort de storm zich neer en enorme 
golven storten zich tegen het wrak. Het grote zeil en het be-
zaanzeil storten met donderend geweld neer, en beschadigen 
zwaar de vloer van de brug. In deze woeste hel is er geen en-
kele kans om eraan te ontsnappen. Francisco Solano is daar, 
te midden van de passagiers, de matrozen en de slaven. Het 
kruis in de hand, te midden van deze chaos van neergeslagen 
zeilen, touwen en masthout, schreeuwt hij hen toe, boven 
het gebrul van de ontketende elementen uit: “Hebt moed 
en vertrouwen! Er zal hulp komen!”
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Hulp? En waarvandaan zal dat komen in deze woedende 
hel?
Er gaan nog een dag en een nacht voorbij. De volgende mor-
gen wordt de zee kalm, de storm gaat liggen. De donkere 
wolken scheuren open en de zon van de evenaar is weer 
kwistig met zijn brandende stralen. Maar, er is nu een vre-
selijk tekort aan alles. Het is niet meer mogelijk het voedsel 
te eten dat door de zoute golven bedorven is; de tonnen met 
zoet water zijn open gescheurd. De schipbreukelingen lijden 
afschuwelijk honger en dorst.
Een sloep moet drie keer de reis heen en weer maken om 
iedereen naar een naburig strand over te brengen.

Gelukkig vindt de schipbreukelingen tenminste een rivier 
die drinkwater verschaft. Toch moet deze lieden zich wel 
voeden, maar waarmee? Het gaat er allereerst om, de hon-
ger te stillen; wortels, kruiden, enkele garnalen en kreeften 
dienen daartoe. Als er geen hulp komt, zijn zij verloren op 
deze kust zonder hoop.
Pater Balthasar de Navarre stelt voor, met twaalf matrozen 
in de sloep te vertrekken naar Panama, om een vaartuig te 
halen. Dat is een gevaarlijke onderneming in dit seizoen, 
want er kan ieder ogenblik een nieuwe storm opsteken. De 
groep probeert het toch en de sloep verlaat de kust, vergezeld 
van de vurigste wensen van de achterblijvers.
Francisco Solano richt een kapel op met wrakstukken die 
de zee heeft meegevoerd. De schipbreukelingen komen er ’s 
morgens en ’s avonds in bijeen, en zelfs de ruwste matrozen 
leren weer bidden.
Niet allen overleven de harde ontberingen. Er zijn er die 
sterven na vergiftige vruchten gegeten te hebben. Anderen 
worden neergelegd in geïmproviseerde hutten, met zware 
koorts. Op een dag ziet Fray Francisco een jongen op het 
strand die tevergeefs probeert een vis te vangen. Als angel 
bedient hij zich van een verbogen gouden tandenstoker. Wel, 
wil de vis niet bijten, Luis? Vraagt Francesco vriendelijk.
“Nee, deze vis lijkt wel behekst!” antwoordt het joch, een 
zoon van de dappere Ferrer de Ajala. “Ik wil zo graag een vis 
vangen voor mijn arme vader. Hij maakt het helemaal niet 
goed.” “Welnu, laten we samen gaan kijken!” De monnik 
gaat met hem weer de rivier in, terwijl hij steeds aandachtig 
het water observeert.
“Ik laat je nu zien hoe ik als jongen vissen ving bij ons in 
Andalusië”, zegt hij vrolijk. Hij stroopt de mouwen van zijn 
habijt op en gaat het water in. Een ogenblik later trekt hij 
een spartelende forel uit zijn schuilhoek onder de stenen 
vandaan. “Kijk, Luis, dat zal je vader goed doen!”
“O, dank u, pater!” antwoordt de jongen stralend. Niemand 
kan vandaag bevroeden, dat hij later jezuïet zal worden en 
een heel beroemde predikant  De hulp verschijnt trouwens 
op wonderbaarlijke wijze. Op een dag ontdekken de schip-
breukelingen een enorme bank landkreeften, op jaarlijkse 
trektocht naar de zee.
“Welkom, dierbare broeders!” zegt Francisco Solano tegen de 
dieren. “Jullie moeten het ons niet kwalijk nemen als jullie 
tot voedsel mogen dienen voor mensen die anders zouden 
sterven van de honger!”
En merkwaardige zaak! De dieren die zich gewoonlijk zo 
goed weten te verdedigen met hun reuzegrote scharen, laten 
zich zonder verzet vangen. Weer is het dreigende gevaar van 
hongersnood bezworen.
De weken gaan voorbij, en het is niet altijd gemakkelijk de 

orde te bewaren onder de schipbreukelingen. Het gebeurt 
dat de Zwarten en de Blanken met elkaar vechten om een 
zijden bal of om iets anders dat de zee heeft aangespoeld. 
Maar de invloed van de minderbroeders en vooral van de 
vrome Francisco Solano, is groot genoeg om iedere keer de 
kalmte te herstellen.
Het jaar loopt al naar zijn einde en de schipbreukelingen 
zien nog altijd geen zeil aan de horizon verschijnen. Zelfs de 
moedigsten verzwakken, en Francisco heeft alle moeite van 
de wereld om ze te behoeden voor de wanhoop.
Het gezelschap brengt het kerstfeest door in een diepe neer-
slachtigheid. En ziedaar, bij het vallen van de avond, ver-
schijnt Francisco Solano tussen de schipbreukelingen die 
zwijgend neerhurken op het strand zonder hoop een zeil 
aan de horizon te ontdekken.
Zijn magere gezicht, getekend door de ontberingen, straalt 
van vreugde. Met zijn prachtige stem zet hij een kerstlied 
in. Daarna staat hij op en roept uit: “Kinderen, ik verkondig 
jullie een grote vreugde! Het naderen van de hulp! Over drie 
dagen is er een schip. Maar kom met mij mee naar de kapel. 
We gaan zingen ter ere van het goddelijk Kind!”
Hoewel er maar weinigen werkelijk geloof hechtten aan de 
vertroostende belofte, turen toch allen de zee af om het zeil 
te ontdekken dat hen moet redden. Het is de dag van de 
HH. Onnozele Kinderen, maar deze dag schijnt te moeten 
eindigen in dezelfde wanhoop als alle andere dagen.

De zon gaat al onder als er plotseling een kreet van vreugde 
weerklinkt: “Daar, kijk! Kijk dan!” schreeuwt Luis Ferrer de 
Ajala, die de hoogste  klif had beklommen. “Een zeilschip! 
Het komt heel snel naderbij!” De anderen zien het ook al 
snel.
“We zijn gered! Solano heeft waarheid gesproken! We zijn 
gered!” Roepen de mannen van alle kanten. De Blanken en 
de Zwarten omhelzen elkaar, huilend van vreugde. “We zijn 
gered!” Francisco Solano zet het Te Deum in.
De volgende morgen neemt een karveel de schipbreukelin-
gen aan boord en voert ze met gunstige wind naar de haven 
van Pata, in het noorden van Peru.
Na een lange en moeilijke mars te voet in het brandende 
zand van de kust, bereiken de franciscanen ten slotte Lima, 
de stad van de koningen, waar zij een hartelijke gastvrijheid 
ontvangen in het klooster van de H. Franciscus van Jezus.
Deze franciscanen hadden de hoop al opgegeven hun me-
debroeders ooit nog terug te zien.
Ze gunden zich een rust van enkele maanden; daarna gingen 
ze weer op weg. Blootsvoets, een paar klompen aan de riem 
voor de moeilijkste stukken, klauterden zij over de steile 
hellingen van het Andesgebergte, om het binnenland te be-
reiken. Wat betreft Francisco Solano, hij heeft een viool mee 
in zijn tas, cadeau van die goede medebroeders van Lima.
Het is een vreselijke mars over rotsen en kloven, paden van 
dieren, langs afgronden, eindeloze moerassen en weerbar-
stig, stekelig struikgewas. Een broeder moet uitwijken en 
valt in een gat. Hij ontsnapt maar net aan de kaak van een 
krokodil, die zich ermee tevreden moet stellen een pand los 
te rukken van zijn toog, die gelukkig half versleten is.
’s Nachts worden de reizigers wakker gemaakt door het ge-
huil van vossen, het schrille geknor van tapirs en het gebrul 
van de jaguar. De drukkende warmte van de jungle wisselt af 
met de kou van de hoge dalen. Dagen waarin ze nauwelijks 
iets anders te eten vinden dan enkele kruiden en wortels. 

Getuigenis
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Maar wanneer de medebroeders, en zelfs de commissaris, 
pater Balthasar de Navarre die toch hard is als ijzer, hun 
moed zien verslappen, haalt Francisco Solano zijn viool te 
voorschijn. Met een onverstoorbare blijheid begint hij te 
spelen, zodat het somberste gezicht opnieuw opklaart.
De zonen van Sint Franciscus lopen langs dezelfde paden als 
die de horden van Pizarro vroeger hadden genomen.
Ze nemen een korte rust in het klooster van de minderbroe-
ders van Cuzco, de heilige stad van de Inca’s. De Spaanse 
avonturiers waren er zestig jaar tevoren tot in doorgedron-
gen, waarbij zij de prachtige zonnetempels plunderden, de 
vergulde versieringen van de muren haalden, de mummies 
uit hun graven haalden en de gewijde maagden verkrachtten.
Onze reizigers zijn echter nog ver van het doel van hun tocht 
verwijderd.
Na enkele dagen vervolgen zij hun tocht naar het zuiden. De 
regentijd kondigt zich aan door eindeloze wolkbreuken en 
dikwijls brengen zij, trillend van angst, een slapeloze nacht 
door in een grot. Bij het aanbreken van de dag trekken zij 
weer verder.
Ze hebben meer dan drieduizend kilometer afgelegd als zij 
eindelijk Talavera bereiken, een Spaanse stad in de provincie 
Tucuman, in het noorden van Argentinië.

Francisco Solano gunt zich nog steeds geen rust. Hij zet zich 
aan de studie van de Indiaanse talen met zulk een ijver, dat 
hij aan het eind van enkele weken het Tokonotische dialect, 
dat toch zo moeilijk is, volkomen beheerst.
Van Talavera richt hij zijn sporen naar het zuiden. Vrucht-
bare landerijen wisselen af met de blootgelegde en zanderige 
pampa, waar geen enkele boom bescherming biedt tegen de 

hitte van de zon.
Wanneer hij een Indiaans kampement nadert, begint Fran-
cisco viool te spelen. Iedere keer komen de schuwe kinde-
ren van dit wilde land om hem heen staan om zijn wijsjes 
te beluisteren. Zij luisteren graag naar zijn boodschap. De 
macht die deze nederige bedelmonnik op de harten van de 
wilden uitoefent, is wonderlijk en bij duizenden zweren zij 
hun goden af en laten zij zich dopen.
Ten slotte komt hij aan in Rioja, een stad aan de grens van 
Chili. De Spanjaarden die in het gebied rijke zilvermijnen 
hadden ontdekt, hebben deze stad amper een jaar geleden 
gesticht. Omdat rondom de stad heidense stammen wonen 
die de indringers dodelijk haten, leven haar bewoners, Span-
jaarden en bekeerde Indianen, in voortdurende angst voor 
vijandelijke aanvallen.
Op Witte Donderdag 1592 loopt Rioja het grootste gevaar. 
Vijfenveertig Indiaanse hoofdmannen rukken op aan het 
hoofd van hun wilde horden. Zij zetten hun tenten op op 
een hoogte en beginnen hun oorlogsdansen uit te voeren 
op de klank van hoorns en trommels. De stad is als verlamd 
van angst. Vrouwen en kinderen verzamelen zich rond het 
altaar en smeken de hemel om erbarmen.
Pedro Cotero, de Spaanse commandant, bereidt zich voor op 
een wanhopig verzet. “Liever de dood dan in handen van de 
kannibalen te vallen!” roept hij tot zijn handjevol soldaten.
Maar daar biedt Francisco aan om zich naar het vijandige 
kamp te begeven. Helemaal alleen, op zijn viool spelend, 
beklimt hij de heuvel. En opnieuw gebeurt een wonder. De 
wilden, afschuwelijk beschilderd in oorlogskleuren, staan 
stil, midden in hun dans. Zij staren naar de man in de bruine 
pij, die hen zonder de minste vrees nadert. Het lawaai sterft 
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weg en is uiteindelijk alleen nog de klank van de viool van 
die bijzondere vreemdeling te horen.
Als kinderen dringen de mannen naar voren. Deze man-
nen, wier passen nog maar een ogenblik geleden het ritme 
van een razende werveling stampten, en die met hun lansen 
zwaaiden, raken met hun verlegen handen de ruwe stof van 
zijn habijt aan. Ten slotte gaan zij op de grond zitten en 
vormen een cirkel rondom hem, zij luisteren naar deze nooit 
gehoorde muziek, totdat Francisco zijn viool laat zakken en 
hun de blijde boodschap van het heil verkondigt.
Drie dagen lang blijft hij tussen de wilden. Op de morgen 
van Pasen gaat hij met hen naar Rioja. De angstige inwoners 
geloven een wonder te zien als de geduchte horden, vredig 
als schapen hun herder volgend, de kerk binnenkomen, waar 
Francisco zijn uitleg voortzet.

Toch kan de grote missionaris niet lang in Rioja blijven. Zijn 
brandend verlangen om onophoudelijk het heil te brengen, 
drijft hem verder. Deze keer gaat hij naar het noordwesten, 
in de vochtige bossen, zwaar van koorts, van de Gran Chaco, 
het toevluchtsoord van zeer veel Indiaanse stammen, die 
door de Blanken uit hun vaderland hebben verdreven.
In 1556 had kapitein 
Andreas Manso ge-
probeerd, in de Chaco 
door te dringen, van-
uit Tucuman, maar de 
campagne eindigde in 
een verpletterende ne-
derlaag voor de Span-
jaarden. De Indianen 
doodden hen, scalpeer-
den hen en aten hen op. 
Nu nog, wanneer Fran-
cisco zich in hun woeste 
gebied waagt, markeren 
zij de graven van hun doden en planten er lansen op, met 
de Spaanse schedels aan de punt.
De monnik wordt gewaarschuwd dat hij geen dag zal leven 
in dit woeste gebied, maar daar bewerkt zijn viool weer het 
wonder. Uit alle dorpen stromen de wilden naar hem toe. 
Met hun  blauwe en scharlaken strepen op hun beschilderde 
gezichten, luisteren zij naar de zoete melodieën, en onder 
deze oorlogzuchtige stammen is de goddelijke oogst groot.
Met een onweerstaanbare kracht trekt Francisco de mensen 
aan: hij leert geduldig hun taal, en stam na stam wint hij 
voor het koninkrijk van God.
Niet anders is het aan de kusten van Paraguay, Pavane en 
Uruguay. Maar ook daar houdt niets hem tegen. Hij door-
kruist de verdroogde en zandige gebieden van de steppen, 
tot Cordoba, in het centrum van Argentinië. Hij preekt er het 
Evangelie aan de Spanjaarden met dezelfde  onverschrokken-
heid als aan de heidenen.

Deze apostolische reis die Francisco Solano voert door de 
helft van een werelddeel, neemt negen jaar in beslag. Een 
jaar lang wordt hem het klooster van Taverna toevertrouwd, 
vervolgens roept een bevel van zijn overste hem naar Lima, 
waar de Commissaris-generaal hem tot gardiaan van het 
klooster H. Maria van de Engelen benoemt.
Maar Francisco beperkt zich er niet toe, de herder van zijn 
klooster te zijn, hij wordt de grote predikant die de stad, 

bedorven door decadente rijkdom en door dorst naar steeds 
omvangrijker schatten, oproept om boete te doen.
Op de Plaza Mayor, in de nabijheid van het paleis waar vroe-
ger de trotse François Pizarro resideerde, tot de dag waarop 
hij jammerlijk stierf onder de dolkslagen van zijn eigen vol-
gelingen, roept een andere Francisco de harten op om zich 
te bekeren.
Enorme menigten omringen de predikant. Zelfs in de aca-
cia’s die de vierhoek van de Plaza Mayor omzomen, hangen 
de toehoorders.
Met een machtige stem roept Francisco uit: “Uw lichaam 
moet een tempel van de H. Geest zijn. Maar u hebt het be-
smeurd met uw zonden. U hoeft uw huizen slechts te ope-
nen, de tempels van uw begeerte, en ik verkondig u hun 
ineenstorting”.
Zijn woord heeft het effect van een donderslag. Zuchtend en 
snikkend valt het volk op de knieën. In alle straten klinkt 
het: “Lima zal vergaan. De heilige heeft het aangekondigd!”
De trotse stad van de koningen doet boete, want haar bewo-
ners geloven dat het eindoordeel nadert. Misdadig verworven 
goed wordt teruggegeven, oude vetes komen tot een eind. 
Het volk verdringt zich massaal bij de biechtstoelen.

Onder hen die de roep tot 
boete horen preken en die 
de goddelijke barmhartig-
heid afsmeken, is er een 
meisje, getooid met alle 
deugden en alle charmes. 
Dat is Roza van Lima, die 
een kluis in de tuin van 
het ouderlijk huis voor 
zich heeft gebouwd; later 
zal de Kerk haar tot de eer 
der altaren verheffen.
Om haar boete zal God 
de stad reden die aan de 

oever van de zee is gebouwd, zoals Hij het vroeger heeft 
gedaan met Ninive, waar het dreigement van Jonas heeft 
weerklonken.

Zoals Lima, roept Francisco ook de stad Trujillo op om boete 
te doen; aan deze stad gelegen in het noorden, had Pizarro 
de naam van zijn geboorteplaats in Spanje gegeven. Van de 
kansel van het klooster voorspelt hij deze stad die verslaafd 
is aan het kwaad, een vreselijke aardbeving, die haar vijf-
tien jaar later inderdaad volledig zal verwoesten. “Vijftien 
jaar!” De inwoners halen de schouders op. “We hebben veel 
tijd om boete te doen.” De bewoners lachen hem uit en 
gaan door met zondigen. Op 14 februari 1618, op de kop 
af vijftien jaar na zijn profetie, verandert een uiterst zware 
aardbeving de trotse stad tot een ruïne.

Half het jaar 1610 is de sterkte van deze reiziger van God, 
die geen rust kende, uitgeput. Een ernstige ziekte velt deze 
man van eenenzestig jaar. Met een blij vertrouwen ziet hij 
het overlijden tegemoet. Op 14 juli 1610, feestdag van de 
H. Bonaventura, geeft hij vredig zijn ziel terug in de handen 
van God.
Heel de stad beweent deze man aan wie men de eer had 
verleend hem “de Zon van Peru” te noemen.
Op 27 december 1726 verklaart paus Benedictus XIII deze 
grote missionaris heilig.

Met een machtige stem 
roept Francisco uit: “Uw 
lichaam moet een tem-

pel van de H. Geest zijn. 
Maar u hebt het be-

smeurd met uw zonden.“

Getuigenis
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Aftreden van de paus
Fratres carissimi,
Non solum propter tres canonizationes ad hoc Consistorium 
vos convocavi, sed etiam ut vobis decisionem magni momen-
ti pro Ecclesiae vitae communicem. Conscientia mea iterum 
atque iterum coram Deo explorata ad cognitionem certam 
perveni vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad 
munus Petrinum aeque administrandum.
Bene conscius sum hoc munus secundum suam essentiam 
spiritualem non solum agendo et loquendo exsequi debere, 
sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri 
temporis rapidis mutationibus subiecto et quaestionibus 
magni ponderis pro vita fidei perturbato ad navem Sancti 
Petri gubernandam et ad annuntiandum Evangelium etiam 
vigor quidam corporis et animae necessarius est, qui ultimis 
mensibus in me modo tali minuitur, ut incapacitatem meam 
ad ministerium mihi commissum bene administrandum 
agnoscere debeam. Quapropter bene conscius ponderis huius 
actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, 
Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 
aprilis MMV commissum renuntiare ita ut a die 28 februarii 
MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et 
Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his 
quibus competit convocandum esse.
Fratres carissimi, ex toto corde gratias ago vobis pro omni 
amore et labore, quo mecum pondus ministerii mei portastis 
et veniam peto pro omnibus defectibus meis. Nunc autem 
Sanctam Dei Ecclesiam curae Summi eius Pastoris, Domini 
nostri Iesu Christi confidimus sanctamque eius Matrem 
Mariam imploramus, ut patribus Cardinalibus in eligendo 
novo Summo Pontifice materna sua bonitate assistat. Quod 
ad me attinet etiam in futuro vita orationi dedicata Sanctae 
Ecclesiae Dei toto ex corde servire velim. 

Ex Aedibus Vaticanis, die 10 mensis februarii MMXIII.

Dierbare broeders,
Ik heb u niet alleen voor de drie heiligverklaringen bijeenge-
roepen in dit Consistorie, maar ook om u een beslissing mee 
te delen die belangrijk is voor het leven van de Kerk. Nadat ik 
herhaaldelijk mijn geweten voor God onderzocht heb, heb ik 
de zekerheid gekregen, dat mijn krachten wegens mijn gevor-
derde leeftijd niet meer toereikend zijn om het Petrusambt op 
adequate wijze uit te oefenen. Ik ben mij er zeer bewust van, dat 
deze dienst vanwege zijn geestelijke aard niet alleen met daden 
en woorden moet worden uitgeoefend, maar ook, en niet min-
der, in lijden en in gebed. Maar in de wereld van vandaag, een 
wereld van snelle veranderingen en verwarring over belangrijke 
vragen over leven en geloof, is ook kracht van lichaam en geest 
nodig om het scheepje van Petrus te besturen en het Evangelie 
te verkondigen. Deze kracht is de laatste maanden dermate 
in mij afgenomen, dat ik mijn  onvermogen moet erkennen 
om de aan mij toevertrouwde dienst goed uit te voeren. In het 
bewustzijn van de ernst van deze daad, verklaar ik daarom, in 
volle vrijheid, af te zien van het ambt van bisschop van Rome, 
opvolger van de H. Petrus, dat mij door de kardinalen op 19 
april 2005 werd toevertrouwd, zodat vanaf 28 februari 2013 om 
20.00 uur, de zetel van Rome, de Stoel van de H. Petrus, vacant 
zal zijn en dat het conclaaf voor de verkiezing van de nieuwe 
paus bijeen geroepen zal moeten worden door degenen, wier 
verantwoordelijkheid dat is.
Dierbare broeders, ik dank u van ganser harte voor al uw liefde 
en werk waarmee u met mij de last van mijn ambt hebt ge-
dragen en ik vraag u vergeving voor al mijn fouten. Laten wij 
nu de heilige Kerk van God aanbevelen aan de zorg van onze 
hoogste Herder, onze Heer Jezus Christus. En vragen wij zijn 
heilige Moeder, Maria, dat zij de kardinalen bij de verkiezing 
van de nieuwe paus met haar moederlijke goedheid bijstaat. 
Wat mijzelf betreft, moge ik ook in de toekomst de heilige  
Kerk van God van ganser harte kunnen dienen door een leven, 
gewijd aan het gebed. 

Vaticaan, 10 februari 2013.

 

Mededeling	van	het	Algemeenhuis	van	de	Priesterbroederschap	Sint-Pius	X
De Priesterbroederschap Sint-Pius X heeft de plotse aankondiging van het 
aftreden van Paus Benedictus XVI, dat zal ingaan op 28 februari 2013 ’s avonds, 
vernomen. Ondanks de leerstellige geschillen die tot uiting kwamen tijdens 
de theologische gesprekken die plaats hadden tussen 2009 en 2011, vergeet de 
Broederschap Sint-Pius X niet dat de H. Vader de moed had eraan te herinneren 
dat de traditionele Mis nooit afgeschaft is geweest en dat hij de gevolgen van de 

kerkrechtelijke straffen uitgesproken tegen haar bisschoppen na de bisschopswijdingen in 1988, heeft opgeheven. Zij kent de 
tegenkantingen die deze beslissingen opriepen, en de Paus verplichtten zich te verrechtvaardigen tegenover de bisschoppen 
en de gehele wereld. Zij dankt hem voor de kracht en de standvastigheid die hij in deze moeilijke omstandigheden jegens 
haar getoond heeft. Zij verzekert hem van haar gebeden voor de tijd die hij verder in stilte en gebed wil doorbrengen.

 In navolging van haar Stichter, Mgr Marcel Lefebvre, herbevestigt de Broederschap Sint-Pius X haar aanhankelijkheid aan het 
eeuwige Rome, Moeder en Meesteres van Waarheid, en aan de Zetel van Petrus. Zij vernieuwt haar verlangen bij te dragen, 
volgens haar mogelijkheden, aan een oplossing voor de ernstige crisis die de Kerk doorheen schudt. Zij bidt opdat, onder 
de inspiratie van de H. Geest, de kardinalen die in het conclaaf bijeenkomen een paus kiezen, volgens de wil van God, die 
zich zal inzetten om alles in Christus te herstellen (Ef. 1,10).

 Menzingen, 11 februari 2013,
op het feest van O.-L.-V. van Lourdes

Nieuws uit de Kerk en de wereld
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Nieuws uit de Kerk en de wereld

Nieuws uit de Kerk 
en de wereld

onze lieve Vrouw van Arabië

“Bahrein zal weldra een nieuwe kerk 
hebben!” Dat heeft Z. Exc. Mgr. Ca-
milio Ballin, apostolisch vicaris van 
Noord-Arabië meegedeeld. Het apos-
tolisch vicariaat strekt zich uit over 
Bahrein, Koeweit, Katar en Saoedi 
Arabië. “Sjeik Ahmed Bin Ateytallah 
Al Khalifa, de minister belast met de 
controle op de uitvoering van de be-
slissingen die door de koning of door 
de regering genomen worden, heeft 
me de eigendomsakte teruggegeven 
van een terrein van 9000 m2, waarop 
we de nieuwe kerk zullen bouwen”. 
Mgr. Ballin hecht eraan om het feit 
duidelijk te maken dat het gedateerd is 
geweest op 11 februari, feest van O.L.V. 
van Lourdes. “Onze gebeden zijn ver-
hoord” schrijft de bisschop. De nieuwe 
kerk zal een kathedraal zijn en zij zal 
toegewijd worden aan de O.L.V. van 
Arabië.

Bron: Fides

definitieve vrijspraak van Rimsha 
Masih

Herinnert u zich nog: in augustus jl. 
werd een jonge Pakistaanse vrouw er-
van beschuldigd de Koran ontwijd te 

hebben. Heel snel, echter, bleek dat 
het dossier in elkaar gezet was door 

een islamitische imam die met alle 
middelen probeerde de christenen uit 
zijn omgeving te weren. De zaak heeft 
buiten de grenzen veel ophef veroor-
zaakt. Na in september weer in vrijheid 
gesteld te zijn, is Rimsha Masih op 16 
januari 2013 definitief vrijgesproken. 
Op een audiëntie heeft de voorzitter 
van het hoogste gerechtshof, rechter If-
tikhar Muhammad Chauhary, bekend 
om zijn arresten voor de verdediging 
van de rechten van eenvoudige burgers 
en tegen de corruptie van de politieke 
klasse, de vrijspraak van Rimsha Masih 
bevestigd; deze was uitgesproken door 
het hoge gerechtshof van Islamabad 
op 20 november 2012.
Momenteel zijn er in Pakistan 36 per-
sonen veroordeeld voor heiligschen-
nis: 16 onder hen bevinden zich in 
de dodencel in afwachting van hun 
executie en 20 anderen zitten een le-
venslange gevangenschap uit.

Bronnen: Cathobel / At / news. va

de situatie in Mali  

“De situatie verbetert langzamerhand, 
maar de crisis is nog lang niet voorbij” 
verklaart pater Edmond Dembele, se-

cretaris van de bisschoppenconferentie 
van Mali aan het persagentschap Fides. 
“De veiligheid in de grote steden in 
het noorden, die bevrijd zijn van de 
djihadistische groepen, is aanzienlijk 
verbeterd”.
“Maar er is een grote humanitaire cri-
sis die veel aandacht vereist” voegt de 
priester eraan toe. “Er is nog steeds een 
uittocht van burgers uit de dorpen in 
het noorden, zowel omdat zij zich 
nog altijd niet veilig voelen als omdat 
de levensomstandigheden moeilijk 
blijven. Ook in de bevrijde gebieden 
ontbreken voedsel en medische hulp. 
Bovendien hebben de evacués in het 
zuiden van het land hulp nodig”.
De Hulp aan de Kerk in nood (AED) 
heeft aan het bisdom Mopti een eerste 
bijdrage van 40.000 euro gegeven, om 
voor 326 gezinnen levensmiddelen en 
medicamenten zeker te stellen.

Bron: Fides

de Syrische kinderen

Honderdduizenden Syrische gezin-
nen blijven vluchten voor het geweld 
dat aanhoudt in hun land sinds maart 
2011. Zij leven in tenten met uitslui-
tend het strikt noodzakelijke. Tot nu 
toe hebben 635.000 personen hun 
woonplaatsen moeten verlaten, met 
ernstige gevolgen vooral voor de kin-
deren. In het vluchtelingenkamp van 
Zaatari, op 80 km van Amman, in 
Jordanië, zitten minstens 45.000 ge-
zinnen. Volgens de ramingen van de 
Verenigde Naties bestaat bijna de helft 
van de evacués uit kinderen, een aantal 
van hen leeft onder heel slechte om-
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standigheden en zonder enige toegang 
tot onderwijs.

Bron: Fides

Egypte: nieuwe katholieke patriarch

De koptisch katholieke Kerk heeft een 
nieuwe patriarch. Het gaat om Zijne 
Zaligheid Ibrahim Isaac Sidrak, 57 
jaar, tot nu toe bisschop van de epar-
chie (kerkprovincie) van Minya, die 
kardinaal Antonios Naguib opvolgt, 
die om gezondheidsredenen is afge-
treden.
Tijdens zijn bisschoppelijk dienst 
heeft de eparchie van Minya zich on-
derscheiden door de vurigheid van 
catechetische activiteiten en door in-
tensivering van maatschappelijke en 
charitatieve werken. In de dorpen van 
het eparchiale gebied zijn er twaalf 
informatiecentra geformeerd, en ver-
der is er een integraal ontwikkelings-
programma – sanitair, economisch en 
educatie – gestart voor de boeren en 
de armste bevolking, zonder onder-
scheid te maken tussen christenen en 
mohammedanen. In hetzelfde gebied 
werken ook twintig katholieke scholen 
actief. “Steunend op ons geloof in Je-
zus Christus en zeker van onze liefde 
voor Egypte, zullen wij ons land niet 
verlaten”, had Z. Exc. Mgr. Sidrak ver-
klaard aan het persagentschap APIC in 
een interview dat gepubliceerd werd 
in april jl.

Bron: Fides

de christenen in Noord Korea

De nieuwe leider van Noord-Korea, 
Kim Jong-Un, is nu helemaal aan de 
macht, “hij heeft geen enkel nieuw 
positief signaal gegeven voor gods-
dienstvrijheid en een vrijer leven voor 
de christenen in Noord-Korea”. Dat ver-
klaart pater Gerard Hammond, missi-
onaris van Maryknoll die vanuit Seoel 
de programma’s voor Noord-Korea 
van zijn congregatie en meer dan der-
tig reizen achter het “bamboegordijn” 
op zijn naam heeft staan, aan het pers-
agentschap Fides. De priester merkt op, 
dat “het veiligheidsregime waaronder 
de burgers leven zo strikt is, dat het 
werkelijk moeilijk is het geloof te bele-
ven” terwijl er “in Noord-Korea sinds 
meer dan vijftig jaar geen gevestigde 
katholieke priester meer is”. Volgens 
de Amerikaanse organisatie Open Doors, 
leven er tegenwoordig tussen 100.000 
tot 400.000 christenen in Noord-Korea 
en, ondanks het gevaar van arrestatie of 
ter-dood-veroordeling, vormen zij “on-
dergrondse gemeenschappen”.
In het begin van de 20ste eeuw werd 
Pyongyang, tegenwoordig de hoofd-
stad van Noord-Korea, het Jeruzalem 
van het Oosten genoemd, omdat het 
christendom zich er vast gevestigd had; 
de stad telde toen meer dan 3.000 ker-
ken. De antichristelijke vervolging be-
gon in 1910, toen Japan het toezicht 
overnam over het Koreaanse schierei-
land, en de toestand verslechterde na 
de tweede Wereldoorlog met de komst 
van het communistische regiem van 
Kim Il-Sung, voortgezet door zijn zoon 
Kim Jung-Il en tegenwoordig door zijn 
kleinzoon Kim Jong-Un.
Bovendien gaat het verhaal dat tijdens 
een ernstige hongersnood kannibalis-
me de dood van zeker 10.000 mensen 
heeft veroorzaakt in de Koreaanse plat-
telandsprovincies Hwanghae. Journa-
listen die incognito reisden, hebben 
bekendgemaakt dat de levensmiddelen 
in beslag waren genomen bij de bevol-
king van deze arme provincies om ze te 
gebruiken in de hoofdstad Pyongyang. 
De situatie werd nog verergerd omdat 
de droogte deze hongersnood heeft ver-
scherpt, wat de hulpmiddelen nog meer 

heeft verminderd. Deze noodsituatie 
is zoveel erger geworden dat veel men-
sen gek zijn geworden van de honger 
en zich hebben schuldig gemaakt aan 
kannibalisme. Het is niet de eerste keer 
dat er nieuws aangaande dit gruwelijke 
verschijnsel komt uit dit communisti-
sche land van Azië.

Bron: Fides

Cuba: teruggave van de goederen van 
de Kerk

De autoriteiten van de provincie 
Granma, in het zuidwesten van Cuba, 
hebben aan de katholieke Kerk twee 
gebouwen en een terrein teruggegeven 
volgens de nieuwe politiek van presi-
dent Raoul Castro, die van plan is de 
goederen die in 1961 door het revolu-
tionaire regiem zijn genationaliseerd, 
aan de Kerk terug te geven. In die tijd 
kwamen er 339 katholieke scholen en 
ook de universiteiten van Villanueva 
en La Salle, in Havanna onder controle 
van de Staat.
Sinds kort is de Priesterbroederschap 
St. Pius X een apostolaat begonnen in 
Cuba.

Bronnen: Fides / Moederhuis

Personele parochie voor de FSSP 
(Petrusbroederschap) in Nederland

Het bisdom Haarlem-Amsterdam richt 
een personele parochie op voor de 

Nieuws uit de Kerk en de wereld
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buitengewone vorm van de Romeinse 
ritus; zij is toevertrouwd aan het Huis 
van de Petrusbroederschap in Amster-
dam. Pater Knudsen wordt de eerste 
pastoor van deze nieuwe parochie.

Bron: FSSP

Kritiek op het tweede Vaticaans 
Concilie

In zijn nieuwe boek, dat ter perse is, 
citeert professor Enrico Maria Radaelli 
– filosoof, theoloog en lievelingsleer-
ling van één van de grootste traditio-
nalistische katholieke denkers van de 
20ste eeuw, de Zwitser Romano Amerio 
(1905-1997) – passages uit niet-uitge-
geven boekjes van pater Dito Barsotti 
(1914-2006).
Pater Barsotti schreef het volgende:
“Ik sta perplex over het concilie; de 
overvloed aan documenten, hun leng-
te, vaak hun taal, maken me bang. Dat 
zijn documenten die meer getuigen 
van een beslist menselijke zekerheid 
dan van een eenvoudig geloofssterkte”.
“Niets lijkt me erger, tegen de heilig-
heid van God gericht, dan de zelfge-
noegzaamheid van de clerici die ge-
loven, met een hoogmoed die zelfs 
duivels is, dat zij de waarheid kunnen 
manipuleren; clerici die de Kerk willen 
vernieuwen en de wereld willen red-
den zonder zichzelf te vernieuwen. In 
heel de geschiedenis van de Kerk is er 
niets vergelijkbaar met dit laatste con-
cilie, waarin het katholieke episcopaat 
meende alles te kunnen vernieuwen 
door slechts te gehoorzamen aan zijn 
hoogmoed, zonder zich in te spannen 
voor de heiligheid, met zo’n duidelijke 
weerzin tegen het evangelie dat ons 
oproept te geloven, dat de mensheid 
van Christus het instrument is geweest 
van de almacht van de liefde die redt, 
in Zijn dood”.

Radaelli ziet uit twee tegengestelde ta-
len, de dogmatische en de pastorale, 
“bijna twee Kerken” voortvloeien en 

zich scheiden.
De eerste kerk is, die van de meest 
trouwe traditionalisten, volledig “ka-
tholiek naar leer en ritus” en “gehoor-
zamend aan het dogma”, ondanks hun 
ongehoorzaamheid aan de paus wat 
hun een 25 jaar lange excommunica-
tie heeft opgeleverd. Dit is de Kerk die, 
juist om haar trouw aan het dogma, 
“Vaticanum II verwerpt als volledig in 
strijd met de Traditie”.
De tweede kerk zijn alle anderen, dat 
wil zeggen bijna alle bisschoppen, 
priesters en gelovigen, met inbegrip 
van de huidige paus. Deze Kerk heeft 
de dogmatische taal afgezworen en 
“maakt zich op alle punten dochter 
van Vaticanum II, waarvan zij nadruk-
kelijk verklaart – en dat met instem-
ming van de hoogste troon, maar zon-
der er ooit de bewijzen van te leveren 
 – dat het in volledige overeenstem-
ming is met de leer van de Kerk vóór 
het concilie, zelfs als dat is volgens een 
zekere hervorming”. Denkt Radaelli dat 
deze tegenstand opgelost kan worden? 
Volgens hem “moet niet Ecône zich 
onderwerpen aan Rome, Rome moet 
zich onderwerpen aan de Hemel: alle 
moeilijkheden die er bestaan tussen 
Ecône en Rome zullen slechts opgelost 
worden na de terugkeer van de Kerk tot 
haar eigen dogmatische taal”.

Bron: Sandro Magister

open brief aan de Priesterbroeder-
schap

Mgr. Di Noia, vicevoorzitter van de 
commissie “Ecclesia Dei”, heeft kort 
voor Kerstmis een brief gezonden 
aan Mgr. Bernard Fellay, overste van 
de Priesterbroederschap St. Pius X, 
bestemd voor de priesters van de 
Priesterbroederschap. Zijn lange brief 
spreekt over de plicht om de eenheid 
in de Kerk te onderhouden en nodigt 
de Priesterbroederschap uit om terug 
te keren tot het positieve charisma van 
haar eerste jaren. Bovendien heeft Mgr. 

Muller, prefect van de Congregatie van 
de Geloofsleer een brief aan Mgr Fellay 
gezonden, die mede ondertekend is 
door Mgr. Di Noia. Deze brief geeft tot 
22 februari aan de leden van de Pries-
terbroederschap St. Pius X de tijd om 
het voorstel van Rome van 13 juni jl. 
aan te nemen. Anders behoudt Rome 
zich het recht voor zich individueel 
te richten tot iedere priester van de 
Priesterbroederschap. Maar dan heeft 
de paus onverwacht zijn terugtreden 
aangekondigd… 

Bronnen: Cathobel / At / news.va / 
Apic

liever protestants dan traditioneel
Op 20 januari heeft Mgr. Charles Mo-
rerod, bisschop van Lausanne, Geneve 
en Fribourg, een decreet gepubliceerd 
over het gebruik van de kerken in zijn 
bisdom door de niet-katholieken.
Onder bepaalde omstandigheden staat 
hij andere godsdiensten, belijdenissen 
of religieuze groepen toe om te cele-
breren op plaatsen van eredienst van 
het bisdom. Maar de Priesterbroeder-
schap St. Pius X is uitdrukkelijk uit-
gesloten. En waarom? Omdat deze 
groep de Kerk verdeelt, en voor hun 
traditionele gedachtegang is er geen 
plaats in de katholieke kerk. Maar deze 
bisschop ziet niet waarom ketterse 
groepen en zelfs een nog zeer ernstige 
niet-katholieke eredienst, minder na-
delig zouden zijn onder een katho-
liek dak … Hij ziet vooral niet hoe de 
protestantse dwalingen geneigd zijn 
om de Kerk evenveel (zo niet meer) 
te verdelen. Juist omdat de katholieke 
eenheid berust op het dogma – dat, dit 
terzijde, de Priesterbroederschap nooit 
ter discussie heeft gesteld, tot bewijs 
van het tegendeel. Mgr. Morerod was 
één van de theologen van Rome die 
heeft deelgenomen aan de leerstellige 
gesprekken met de Priesterbroeder-
schap (2009-2011). Wij zouden beter 
hebben kunnen verwachten van de 
laatst aangekomene van Rome …

Bron: Bertrand Decaillet

Nieuws uit de Kerk en de wereld
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Katholieken en lutheranen

Katholieken en Lutheranen gaan een 
gezamenlijk document publiceren: 
“Van conflict naar gemeenschap”. Het 
is een verklaring dat over het weder-
zijds begrip dat  “sinds veertig jaar” is 
binnengehaald, de loftrompet steekt, 
hoewel hun wegen uiteen blijven lo-
pen op de “fundamentele kwesties 
van het leven”, zoals de Zwitserse kar-
dinaal Kurt Koch heeft toevertrouwd 
aan het persagentschap France-Presse.
Er zal in zekere zin sprake zijn van een 
inventarislijst van de dialoog met de 
obstakels, de punten van toenadering 
en de geregistreerde ontwikkelingen, 
speciaal sinds de Verklaring van Augs-
burg van 31 oktober 1999.
Aan de vooravond van de opening van 
de Week van gebed voor de eenheid 
van de christenen, op 17 januari jl. 
wenste Benedictus XVI dat katholieken 
en lutheranen samen zouden lopen op 
“de rechte weg” van trouw aan God en 
dat zij zouden samenwerken “aan de 
dienst van een rechtvaardige en broe-
derlijke maatschappij”.

Bronnen: Cathobel / Id / news.va

Euthanasie op tweelingbroers

Eddy en Marc Verbessem, echte twee-
lingen, waren doof geboren. Onaf-
scheidelijk en ongehuwd gebleven, 
hebben zij altijd onder hetzelfde dak 
gewoond. Zij hebben samen euthana-
sie gekregen, op hun verzoek, op 14 
december jl. in het UZ (universitair 
ziekenhuis) van Brussel. Zij waren 45 

jaar. Hun verzoek om euthanasie vond 
zijn oorzaak in de diagnose van glau-
coom, een degeneratieve ziekte van de 
oogzenuw waardoor zij steeds meer, 
maar, waarschijnlijk, onherstelbaar 
blind zouden worden.
De Belgische wet, die de euthanasie 
toestaat zelfs voor patiënten die niet 
in terminale fase zijn, is praktisch 
op maat gesneden om de begeleide 
zelfmoord toe te laten op eenvoudig 
verzoek, vrijwillig en herhaald gedaan 
door al wie lijdt aan verschillende 
kwalen, aan eenzaamheid of aan le-
vensmoeheid …

Bron: IEB

de pauselijke academie voor het leven
Dr Philippe Schepens is lid van het 
besturend comité van de pauselijke 
Academie voor het leven. Hij heeft 
onlangs de ethische opvattingen ver-
meld van dit Romeinse dicasterium, 
“In de lente van 2009 is er de affaire Fi-
sichella geweest: bij de zaak van Recife 
[gedwongen abortus van een zwanger 
minderjarig meisje] heeft onze voorzit-
ter toen in de Osservatore Romano een 
artikel gepubliceerd, dat bijna una-
niem begrepen is als een rechtvaardi-
ging van de abortus in bepaalde geval-
len. Vervolgens, in februari 2012, heeft 
onze Academie een congres georgani-
seerd over de onvruchtbaarheid, in 
de loop waarvan op doorslaggevende 
wijze standpunten tot uitdrukking zijn 
gebracht, die tegengesteld zijn aan de 
katholieke leer. Nog recenter, in april 
jl., heeft de Academie een congres af-
geblazen over de stamcellen. Officieel 
wegens een financieel probleem, maar 
in feite is dit afblazen te danken aan 
protesten van sommige academici te-
gen een nieuwe opvatting.

(…) Mgr. Fisichella is van begin tot het 
einde gesteund door kardinaal Bertone 
(…). Zo gaat de diplomatie boven de 
leer! Het is een consequentie van Va-
ticanum II.
(…) Men moet ophouden, bij confe-
renties experts uit te nodigen die in-
zichten hebben, die in strijd zijn met 
die van de Kerk”.

Bron: Present

Manifestatie	tegen	het	homohu-
welijk

Op 13 januari 2013, op de avond voor 
een manifestatie tegen het wetsont-
werp vóór het “homohuwelijk”, in Pa-
rijs, heeft Alain Escada, voorzitter van 
het Instituut Civitas, een persbericht 
gepubliceerd waarin staat: “Nooit had 
het Instituut Civitas zoveel mensen 
rondom zich verzameld: bijna 50.000 
personen (…). De demonstratie van 
Civitas is op een heel rustige manier 
verlopen. Wel moesten de deelnemers 
lang wachten op een goede doorstro-
ming, omdat deelnemers van een an-
dere optocht voor ‘Manif pour Tous’ 
dezelfde weg gebruikten”.
Op dezelfde dag, zondag 13 januari, 
hebben vier activisten van de beweging 
van de Femen (feministische groepe-
ring), die dicht bij de kerstboom op 
het St. Pietersplein stonden, zich 
ontkleed, terwijl Benedictus XVI het 
bidden van het Engel des Heren is 
begonnen. Op hun borst hadden zij 
geschreven: “Shut up” (hou je mond), 
en op hun rug: “In gay we trust” (wij 
geloven in homoseksualiteit). Zij zijn 
onmiddellijk door de politie ingere-
kend.

Bronnen: Civitas / Osservatore 
Romano / DICI
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Kroniek van het district

2 – 4 november
Na de Allerzielenmis gaan de jongens 
van de E.K. van Antwerpen twee dagen 
naar zee. Enkelen bezoeken het mu-
seum van de Atlanticwal, anderen ma-
ken een zandkasteel. Nadien is er een 
voetbalwedstrijd op het strand. Na de 
Hoogmis in Gent gaan ze weer uiteen.

5 – 10 november

Pater C. de Beer en broeder René-Ma-
ria doen hun jaarlijkse retraite in het 
huis Porta Caeli te Lauterbach (D) in 
het Zwarte Woud. Deze rustige plaats, 
omgeven door weiland en bossen, is 
een geestelijke oase met prachtige ver-
gezichten.

Maandag 5 november
Begin van het schilderwerk in de St. 
Jozefkerk. De gondel zal heel nuttig 
blijken zijn om het 18 meter gewelf te 
bereiken … Er staat een steiger achter 
het altaar en die bedekt het hele schil-
derij van de H. Familie dat bij dezelfde 
gelegenheid wordt gerestaureerd (door 
de Academie van Beeldende Kunsten 
van La Cambre). Ad majorem Dei glo-
riam.

Zaterdag 10 november
Bedevaart naar Beauraing met de le-
den van de Derde Orde van de Pries-
terbroederschap. Door bemoeizucht 
van een kleine vicaris krijgen wij geen 
toestemming om de traditionele Mis 
op te dragen.

Zondag 11 november

De priorij van Antwerpen viert het 
25-jarig jubileum van de aankoop 
van het klooster in de Hemelstraat. 
Indertijd was pater François overste 
van het autonome huis van België en 
hij droeg de last van de aankoop. Pa-
ter De Merode was toen in Nieuwkerk 
de overste van Nederland en verant-
woordelijk voor de Nederlandstalige 
retraites. Deze priesters zijn vandaag 
blij te mogen assisteren in de plechtige 
Hoogmis. Daarna is er een receptie en 
een klein concert. 

In Bierbeek is er een recollectie van 
de jongeren, voor dertien deelnemers. 
Het thema van de vier voordrachten is 
“de oproep tot heiligheid”.

Vrijdag 16 november
Vertoning van de film over Mgr. Lefeb-
vre, in de zaal van een theater in Brus-
sel. Ongeveer 150 personen kijken er 
met interesse en ontroering naar.

Zaterdag 17 november
Bijeenkomst van de Derde Orde FSSPX 
te Gerwen. Bij deze gelegenheid trad 
een nieuw lid tot deze vereniging toe. 
De geestelijke familie van de Priester-
broederschap St. Pius X in Nederland 
groeit. 

Zondag 19 november
Bijeenkomst van de Eucharistische 
Kruisvaarders in Gerwen.

Een Belgische delegatie gaat naar Pa-
rijs om te demonstreren met Civitas, 

voor de verdediging van de familie. 
Eerwaarde Champroux maakt deel 
ervan uit.

Maandag 26 november
De medebroeders uit Essen (D) komen 
de nieuwe kapel in Leiden bezichtigen. 
Daarna wandelen zij onder leiding van 
de priesters van Gerwen door de oude 
stad, waarbij zij ook de culinaire kant 
genieten.

dinsdag 27 november
In de priorij te Antwerpen zijn de 
Wonderdadige Medailles met Neder-
landse tekst binnengekomen, enkele 
dagen voor het feest ervan (op deze 
dag). Zover wij weten, is dit de eerste 
Wonderdadige Medaille met een Ne-
derlandstalig opschrift. Ze zijn ook bij 
ons te verkrijgen.

Woensdag 28 november
Recollectiedag van de Nederlandstalige 
leden van de Priesterbroederschap St. 
Pius X te Antwerpen, waarbij pater D. 
Fringeli een voordracht over de deugd 
van geduld houdt.

Zaterdag 1 december

Kroniek van het 
district

november 2012 - januari 2013



Informatieblad      Nr. 264  januari - februari  2013  29

In Leiden werd het H. Doopsel van een 
pas geboren parochiaan gevolgd door 
het bezoek van Sinterklaas en Zwarte 
Piet die met hartverwarmende zang 
van de kinderen voor de eerste keer in 
het nieuwe kerkgebouw werden ont-
vangen.

Zondag 2 december
Adventsbezinning in Gerwen en Lei-
den.

In de St. Jozefkerk opening van de 
kerstmarkt, waar de adventskransen, 
zoals ieder jaar, als warme broodjes 
over de toonbank gaan! Pater Troa-
dec, directeur van het seminarie van 
Flavigny, die ’s morgens gepreekt heeft 
over de vier uitersten, geeft ’s middags 
een voordracht over het katholieke ge-
zin. Zijn boek is te koop bij de uitgang.

Maandag 9 december
Voorbereiding tot de strijd in de St. 
Jozefkerk: we vieren vandaag de 30 ja-
rige aanwezigheid van de zusters van 
de Priesterbroederschap in Brussel.
Moeder Marie-Augustin, algemeen 
Overste, en ook enkele zusters van 
vroeger (Zr. Thérèse-Marie, Zr. Marie-
Marthe, Zr. Marie-Agnes en Zr. Marie-
Gemma) vereren ons met hun aanwe-
zigheid.
Bijeenkomst van de Eucharistische 
Kruisvaarders in Leiden. De kinderen 
kleuren en plakken stalletjes, waarmee 
zij de zieken verblijden.

Woensdag 19 december
In Antwerpen wordt de Guldenmis dit 
keer in de grote kapel opgedragen en 
niet zoals de andere jaren, in de kleine 
kapel. Er zijn verscheidene positieve 
reacties op deze maatregel. 

Vrijdag 21 december
In de St. Jozefkerk zijn de werkzaam-
heden bijna klaar; maar de gondel zal 
in januari nog een week terugkomen.
En dan geeft de verwarming van de 
kerk de geest … We zitten noodge-

dwongen een maand zonder verwar-
ming, midden in de winter!

dinsdag 25 december
Na de dagmis nemen 23 genodigden 
deel aan de kerstmaaltijd, georgani-
seerd in de priorij van Brussel.

28 – 30 december
Het E.K. kerstkamp voor de meisjes 
is in de priorij van Antwerpen. De 
jongens verblijven in onze kapel te 
Gent. Vrijdagnamiddag verkopen zij 
‘sterkoeken’ langs de straten, ‘s avonds 
luisteren ze aandachtig naar het inte-
ressante betoog van (leider) Jonas De 
Clercq over de sterrenhemel. Op zater-
dag is de begrafenis van de moeder van 
Patrick, één van onze E.K.’ers; laten wij 
bidden voor haar zielenrust. De meis-
jes zijn voor deze begrafenis naar de 
kapel van Gent gekomen. Toen zij op 
het station een uur moesten wachten, 
begonnen zij te zingen uit tijdverdrijf, 
het ene kerstlied na het andere. Spon-
taan geeft iemand hun een fooi en an-
dere mensen volgen, zodat de kinde-
ren een onverwachte traktatie krijgen. 

4 – 6 januari 2013
Overste B. Wailliez neemt in Parijs deel 
aan het congres van de Courrier de 
Rome over ‘50 jaar Tweede Vaticaans 
Concilie’.

Zaterdag 5 januari
Op deze vigiliedag wordt als ieder jaar 
het meest krachtige wijwater, het Drie-
koningswater, gewijd.

Zondag 6 januari

Na de Hoogmis voeren de kinderen 
van het nieuwe schooltje in Antwerpen 
enkele toneelstukjes op voor de lera-
ren en enkele weldoeners en zij bieden 
hun een versnapering aan. 

Woensdag 9 januari
Bijeenkomst van alle priesters van het 
district voor een gemoedelijk samen-
zijn.

14 – 26 januari

Pater D. Fringeli geniet zijn vakantie 
in de sneeuw van zijn Zwitsers thuis.

21 – 24 januari
De priorij van Brussel ontvangt een 
pater abt en een broeder van de bene-
dictijnen, die onze gastvrijheid hebben 
gevraagd.

Zaterdag 26 januari
De film over Mgr. Lefebvre wordt ver-
toond voor een dertigtal personen, in 
de zaal van het congrespaleis van Luik. 
Hij was twee weken eerder al vertoond 
in de citadel van Namen. Het is nu 
wachten op de Nederlandse vertaling
In de St. Jozefkerk wonen veertig gelo-
vigen een voordracht bij voor echtpa-
ren en gezinnen.

donderdag 31 januari
De school ‘Broeder Mutien-Marie’ viert 
het feest van zijn patroon (feitelijk de 
vooravond) met een bezoek aan het 
Museum van de klokken van Tellin: 
klokken, carillons, horloge en koe-
koeksklok hebben geen geheim meer 
voor de kinderen (die erna over klok-
ken gedroomd hebben!).

De schoolmis in de kapel van het Al-
lerheiligste Sacrament wordt dit keer 
gezongen, vanwege één van de patro-
nen ervan, de H. Don Bosco. Pater 
De Clercq heeft een relikwie van Don 
Bosco in het koor geplaatst.

Kroniek van het district
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Aankondigingen
BELGIË EN NEDERLAND

Zaterdag 16 maart  Bijeenkomst van de Derde Orde FSSPX in Gerwen

18-20 mei 2013  Bedevaart Chartres-Parijs

Werk aan de St-Jozefkerk / Aankondigingen 
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InfoPriesterbroederschap St. Pius X

Colofon

Bestellijst boeken,
cassettebandjes 

en CD’s.

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

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

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

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

Gerwen:	St.	Clemenskerk	
Priorij St. Clemens, Heuvel 23, 
5674 RR  Nuenen
Indien geen noodgeval telefoontijden:
Ma. - za. 10.00 - 12.00, 14.30 - 17.30 u. 
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  

Leiden
Kapel O.L.V. van de Rozenkrans
Sumatrastraat 197 
2315 BD  Leiden Tel: 040/283 45 05
Zondag 10.30 uur gezongen H. Mis. 
vrij. 19.00 uur; zat. 9.00 uur

België	
Brussel	
Christus Koning Priorij 
Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel
Tel. 02/550 00 20; Fax 02/550 00 29 
Zon- en feestdagen: 18.30 uur
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.

Namen
Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux 8,  
5000 Namur; Tel. 02 / 550 00 22 
Zon- en feestdagen:10.30 uur Gezongen 
H. Mis. Door de week: vrijdag 19.00 uur -  
zaterdag 10.00 uur H. Mis  

Quiévrain
Carmel du Sacré Coeur, 
16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain 
Carmel: Tel. 065 / 45 79 22
Aalmoezenier : Tel. 065 / 45 81 65, 
Zondag: 7.45 uur en 10.15 uur H. Mis. 
Door de week: 8.00 uur H. Mis.

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 H. Mis en 
10.00 uur Hoogmis & Lof
Maandag-vrijdag: 18.00 u. Rozenhoedje - 
18.30 H. Mis.  Zaterdag: 9.30 uur H. Mis.

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

Bierbeek
Kapel Maranatha
Oude Geldenaaksebaan 2, 3360 
Bierbeek  Tel. : 016 46 13 37
Zondag : H. Mis 10.00 of 17.00uur

Steffeshausen	(duitstalig)
Herz-Jesu-Kirche
Steffeshausen 5
4790 Burg Reuland
Tel. 080 / 42 03 16
Zon- en feestdagen: 8u00 of 10u45 H. Mis.

Boeken

q Missaal van de Tridentijnse  Ritus            
             
q De zelfvernietiging van de katho-

lieke Kerk  door Fr. Jaak Vermeiren               

q De Heilige Mis
 door pastoor Franz Rudrof                

q Van heilige symbolen, 
 Romano Guardini   

q Gebedenboek                     
 Adveniat regnum tuum                

q De devotie tot het Onbevlekt Hart 
van Maria, en de oproep van OLV 
te Fatima              

q In Gods Aangezicht, Gebed en me-

ditatie, Dom Augustinus Guillerand 
O. Cart.             

q Belijdenissen, H. Augustinus       
 
q Lijkverbranding? 
 E.H. Nicolas Pinaud      

q Open brief aan radeloze 
 katholieken
 Aartsbisschop Marcel Lefebvre   

q De Martelaren van Gorkum, 
 voorbeelden van trouw

 door C.J. van Blijswijk

q De heilige van Paray, 

 
€   4,75

€   2,49

€   3,40

€   2,50

€   5,65

€   4,50

€   6,50

€ 13,65

€   4,50

€   9,00

€   6,00

€   1,40

Nederland
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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

Giften	ter	ondersteuning
Uw giften ter ondersteuning van 
ons werk zijn zeer welkom: ze vor-
men de enige financiële steun voor 
het apostolaat van de Priesterbroe-
derschap St. Pius X. 

Gebruik daarvoor a.u.b. de hierbij 
ingesloten acceptgirokaart of over-
schrijvingsformulier.

Voor	Nederland:
Bankrekeningen:
giro nr. 39 90 790 
bank  nr. 68 67 70 595
IBAN: Nl43 INGB 0686 7705 95
BIC: INGBNl2A
t.n.v.  Stichting St. Jozef, 
Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.

Voor	België:
Bankrekeningen:
IBAN: BE30 3630 1591 4811
BIC: BBRUBEBB
t.n.v. Sint Pius X VZW,
Eendrachtstraat 37
1050 Brussel

U vindt ons ook op internet:
www.stpiusx.nl
www.stpiusx.be

Luxemburg	
Livange
Hotel Ibis 
Rue de Turi
2278 Livange Tel.+352 (0)621356852 
Zondag v.d. maand: rozenhoedje (en 
biechthoren) 17.00 uur; gezongen H. Mis 
om 17.30 uur.

Kerkrade	(duitstalig)
Kerk v. St. Maria zu den Engeln
Pannesheiderstraat 71
6462 EB  Bleijerheide/Kerkrade
Tel. 045/5453366
Zondag: 9.30 u. H. Mis
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Inhoud

de Kruisvaarder

Tijdschrift voor kinderen

Leerrijk en geestelijk vormend 
met mooie verhalen.

Verschijnt tien keer per jaar (gratis).
Het kan op aanvraag bij de Priorij 
St. Clemens te Gerwen u 
toegestuurd worden.

Ondersteuning van het 
Eucharistisch Kruisvaarderwerk 
is welkom.

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

Nederlandse vertaling: Toon Bongers

Aantekeningen van een kartuizer 
over het wezen van het gebed en 
de juiste manier van bidden. De ba-
sisgedachte daarbij is de intensieve 
beschouwing van de liefde van God, 
waar alles uit voortkomt en waar al-
les naar toe streeft.

€ 6,50

open brief aan de 
radeloze katholieken
door aartsbisschop Marcel Lefebre

De aartsbisschop zegt in dit boek: 

“De volgende bladzijden willen ant-
woord geven op de vragen, die u 
zichzelf stelt”. Hij geeft een nuchte-
re, zakelijke uiteenzetting over de 
huidige godsdienstige, theologische 
en kerkelijke situatie.

€ 9,--
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