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Geachte Lezers,

De Advent is begonnen en daarmee een nieuw kerkelijk jaar! Met recht kunnen 
we elkaar daarom een zalig nieuw kerkelijk jaar wensen! We gaan opnieuw met 
Christus mee in Zijn mysteries, vooral om als christen te groeien.

U hebt vast wel eens aandachtig de dwarsdoorsnede van een boomstam bekeken. 
Heel duidelijk kon u zien, hoe vanuit het middelpunt van de stam de ene ring om de 
andere ligt. Het zijn de jaarringen, waaruit de leeftijd van de boom blijkt. Elk jaar 
heeft de boom rond zijn inwendige kern een ring meer gelegd, elk jaar heeft hem 
zo’n een jaarring groter en sterker laten worden.

Hoe mooi zou het zijn, als elk nieuw kerkelijk jaar ook onze ziel zo deed 
groeien en als het ware een nieuwe jaarring eraan toevoegde en tot voltooiing 
bracht. Zoveel jaren, zo dikwijls Kerstmis, Pasen, Pinksteren gevierd, zo dikwijls 
de genaden van het kerkelijk jaar ontvangen! Maar zijn wij daardoor ook voor 
God groter, rijper, sterker, meer hemels geworden?

Het boek Ecclesiasticus (33,7 v.) zegt: “Waarom verschilt de ene dag van de andere? 
Het licht komt toch van dezelfde zon! Door Jahweh’s wijsheid zijn ze onderscheiden, 
sommige ervan zijn dagen van feest; want sommige heeft Hij gezegend en geheiligd”.

Het kerkelijk jaar met zijn liturgieën heeft een sacramenteel karakter! Chris-
tus brengt hierdoor de zielen in contact met Zijn mysteries. De feesten zijn niet 
enkel gedachtenisfeesten ter herinnering aan mysteries uit het verleden. Zij zijn 
een mystieke tegenwoordigstelling en herhaling van de feiten uit Zijn leven, waar-
door iemand, die op de goede manier Kerstmis viert, dezelfde genade heeft, alsof 
hij persoonlijk met de herders bij de kribbe heeft geknield. Wie Goede Vrijdag 
en Pasen goed viert, heeft dezelfde genade, alsof hij met Maria Magdalena onder 
het kruis heeft gestaan of op Paasmorgen voor Jezus heeft neergeknield. Wie 
goed Pinksteren viert, heeft dezelfde genade, alsof hij eertijds met de apostelen 
het nederdalen van de H. Geest heeft meegemaakt. Een offergebed op Maria 
Lichtmis is deelname aan de offergang in de tempel. Een H. Communie op Witte 
Donderdag is deelname aan het Laatste Avondmaal. Een meevieren van Christus’ 
hemelvaart geeft een werkelijk zich inleven in de belofte van de H. Geest. 

Maar op alle dagen blijft de H. Mis het middelpunt van de liturgie, het 
middelpunt en de eenheid van de verschillende feesten. De H. Mis is om zo te 
zeggen het kerkelijk jaar in kiem. Brengt ons het Gloria niet naar Bethlehem,  
de Consecratie niet bij het Laatste Avondmaal? “Doe dit tot Mijn gedachtenis!” 
(Lc 22,19) 

Of we er in het nieuwe kerkelijke jaar weer een aanzienlijke jaarring bij 
zullen krijgen, weer méér met Christus zullen verrijzen, weer méér op Hem zullen 
gaan gelijken, hangt vooral van onze inzet door deelneming aan de liturgie af, of 
door het verlangen ernaar. Ga zoveel mogelijk in de geestelijke Zon, die Christus 
is! Doe uw best en God doet de rest! Genadevolle adventstijd!

Pater Carlo de Beer
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Katholieke Catechismus
over de kerkelijke crisis

derde oplage, 2012

Door P. Matthias Gaudron

Het oecumenisme
46. Wat te denken van het huidige oecumenisme?

Met Vaticanum II heeft de Kerk een 
nieuw standpunt met betrekking tot het 
oecumenisme ingenomen. Dit nieuwe 
standpunt komt er min of meer op neer 
dat men de aanspraak op de volle waar-
heid van het katholieke geloof heeft 
opgegeven en de andere christelijke 
belijdenissen, ja, zelfs niet-christelijke 
religies als gelijkberechtigde of min-
stens bijna gelijkberechtigde wegen tot 
God en tot het verkrijgen van de eeuwi-
ge zaligheid beschouwt. Het gaat niet 
meer om de bekering van de andere re-
ligies tot de katholieke Kerk, maar om 
een gemeenschappelijk samenwerken.

Dit komt b.v. daardoor tot uitdrukking, 
dat men het begrip “Kerk” in het Decreet 
over het Oecumenisme in het meervoud 
gebruikt en daarmee ook andere christe-
lijke gemeenschappen toekent. Dat werd 
vroeger altijd vermeden. Wanneer men 
van “kerken” sprak, bedoelde men daar-
mee de plaatselijke kerkgebouwen, b.v. 
de kerk (= de dom) van Keulen of de kerk 
(= de kathedraal) van Milaan. Hoogstens 
werd het nog in oneigenlijke betekenis 
voor de afgescheiden orthodoxie ge-
bruikt, omdat deze gewijde priesters en 

alle Sacramenten kent. Men hield er strikt 
aan vast dat er maar één Kerk is, en niet 
vele, want onze Heer Jezus Christus heeft 
maar één Bruid. De ketterse afsplitsin-
gen van deze Bruid van Christus noemde 
men daarom “gezindten” of  “geloofsge-
meenschappen”. De titel “Kerk” werd 
hun echter niet toegekend. Tegenwoordig 
is dit echter volkomen gebruikelijk. De 
theologische grond daarvoor hebben we 
al eerder behandeld: het subsistit in van 
Lumen gentium opent de weg voor het 
idee, dat de andere gezindten ook echte 
verwezenlijkingen zouden zijn van de 
Kerk van Christus, misschien maar ten 
dele, maar toch verwezenlijkingen. Zo 
kan men in Unitatis redintegratio Nr. 15 
met betrekking tot de afgescheiden Oos-
terse kerken lezen: “Zo wordt dus door 
de viering van de Eucharistie van de Heer 
in deze afzonderlijke kerken de Kerk van 
God (!) opgebouwd en uitgebreid en door 
de gezamenlijke viering treedt hun on-
derlinge verbondenheid aan het licht”.1 
Hier wordt dus een gemeenschap, die 
zich van de ware Kerk heeft afgeschei-
den, “Kerk van God” genoemd. De jon-
ge Ratzinger had in 1966 zelf gesproken 
over de “reductie van de aanspraak op de 
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volle waarheid van het katholieke geloof, 
die in de nieuwe formulering [Subsistit 
in] onder woorden is gebracht.”2

Ook tegenover niet-christelijke religies 
doet men zijn best voor een zo positief 
mogelijke zienswijze. In Nostra aetate 
worden lofliederen op het Hindoeïsme, 
het Boeddhisme, de Islam en het Joden-
dom aangeheven. In de Misereor-Hun-
gertuch 1984 [een kunstwerk van een 
Indiase schilder met een tekst van de 
Vereniging Bisschoppelijk Hulpwerk 
Misereor in Aken, voor de actie tegen 
honger en ziekte in de wereld] worden de 
gelovigen ervan op de hoogte gebracht, 
dat God zich niet alleen in het Christen-
dom, maar ook in het Boeddhisme, in het 
Hindoeïsme en in de Islam geopenbaard 
zou hebben. In het commentaar bij deze 
hongerdoek wordt beweerd: “De vier 
lichtstromen verbeelden de vier metho-
den van Gods Openbaring.”3 Voor de we-
reldmissiezondag 1989 werd de volgende 
“communie-overweging” voorgesteld:

“Zij geprezen Heer, God van Israël! Gij 
leidt door ruw terrein, Gij bevrijdt van 
slavernij en onderdrukking, Gij belooft 
een nieuwe wereld.
Zij geprezen Heer, God van Moham-
med! Gij zijt geweldig en subliem, Gij 
zijt onbegrijpelijk en ongenaakbaar, 
Gij zijt groot in uw profeet.
Zij geprezen Heer, God van Boeddha! 
Gij leeft in de diepten van de wereld, 
Gij leeft in iedereen, Gij zijt de volheid 
van de stilte.
Zij geprezen Heer, God van Afrika! Gij 
zijt het leven in de bomen, Gij zijt de 
kracht in vader en moeder. Gij zijt de 
ziel van de wereld.
Zij geprezen Heer, God van Jezus 
Christus! Gij verspreidt Uzelf in liefde, 
Gij geeft Uzelf in goedheid, Gij over-
wint de dood”.4

Terwijl de Kerk zich vroeger inspande 
om de mensen van deze en andere hei-
dense religies te bekeren, voert de post-
conciliaire Kerk een “dialoog” met hen. 
Verhelderend daarvoor is het document 
Dialoog en Missie van het pauselijk se-
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cretariaat voor de niet-christenen van 10 
juni 1984.5 Hier wordt in Nr. 1 geprocla-
meerd: “met het Tweede Vaticaans Con-
cilie is een nieuw hoofdstuk in de betrek-
kingen van de Kerk met de aanhangers 
van de andere religies begonnen”. Deze 
nieuwe houding heeft de naam ‘dialoog’ 
gekregen (Nr. 3). De dialoog betekent 
“niet alleen het gesprek, maar ook het 
geheel van de positieve en constructieve 
betrekkingen tussen de religies, met per-
sonen en gemeenschappen van een an-
der geloof, om zich wederzijds te leren 
kennen en elkaar te verrijken”. In Nr. 13 
wordt vermeld:  “Dan is er de dialoog, 
waarbij Christenen aanhangers van an-
dere religieuze tradities ontmoeten, om 
samen de waarheid te achterhalen (!) 
en bij werken van gemeenschappelijk 
belang samen te werken”. Als God zich 
dus ook in andere religies heeft  geopen-
baard, wanneer de katholieken met de 
niet-christenen samen naar de waarheid 
zoeken en wanneer er dan een weder-
zijdse verrijking plaatsvindt, dan heeft 
de Kerk blijkbaar haar aanspraak op de 
volle waarheid opgegeven!

In de oecumenische catechismus, waar-
voor aartsbisschop Degenhardt een voor-

woord schreef en dat ook door andere 
katholieke bisschoppen veel lof kreeg 
toegezwaaid, luidt het daarom: “het doel 
is niet terugkeer, maar veeleer gemeen-
schap van zusterkerken; eenheid in ver-
zoende verscheidenheid van de kerken 
– die Kerken blijven en één Kerk wor-
den.”6 De Regensburgse bisschop Ger-
hard Ludwig Müller betitelde eveneens 
de zogenaamde “terugkeer-oecumene” 
als “onjuist.”7 Wat voor Pius XI de enige 
mogelijkheid was, is voor deze bisschop 
en voormalige professor in de dogmatiek 
als afgedaan.

47. Zijn de niet-katholieke christelijke denominaties gedeeltelijke ver-
wezenlijkingen van de Kerk van Christus?

De van de katholieke Kerk gescheiden 
christelijke denominaties zijn afsplit-
singen van de ware Kerk van Christus 
en maken daar geen deel van uit. Mo-
gen ze ook enkele christelijke waarhe-
den en in sommige gevallen de geldi-
ge Doop hebben bewaard, toch zijn ze 
gescheiden van het mystieke Lichaam 
van Christus. Wie, nadat hij heeft in-

gezien, dat de katholieke Kerk de enig 
ware Kerk is, daar geen lid van wordt, 
maar in een schismatieke of ketterse 
gemeenschap blijft, kan niet worden 
gered.

Paus Pius XII leert in de encycliek Mysti-
ci corporis Christi, dat er drie elementen 
noodzakelijk zijn om tot de ware Kerk 

Paus Paulus VI met de zes protestantse 
waarnemers, die aan de discussies over de 

liturgische hervorming deelnamen
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van Christus te behoren, namelijk de 
Doop, het ware geloof en de onderwer-
ping aan het wettige gezag: “Men moet 
echter alleen hen werkelijk tot de lede-
maten van de Kerk rekenen, die het bad 
van de wedergeboorte hebben ontvangen 
en het ware geloof belijden, en niet zich-
zelf ongelukkig van het lichaam hebben 
losgescheurd of om zware misdrijven 
door het wettig gezag uitgesloten zijn”.8  
Daarom blijken zelfs de schismatieke 
Oosterse kerken, hoewel zij de Sacra-
menten bezitten en in geloofszaken op 
de meeste punten met de katholieke Kerk 
overeenstemmen, niet tot de ware Kerk 
van Christus te behoren, omdat zij wei-
geren het oppergezag van de paus en de 
onfeilbaarheid van de opvolger van Pe-
trus te erkennen. Volgens het Woord van 
Christus in Mt 18, 17 is ieder, die weigert 
naar de Kerk te luisteren, te beschouwen 
als een heiden en een openlijke zondaar.

Nog minder zijn ketterse gemeenschap-
pen, zoals de protestanten te beschouwen 
als bij de Kerk van Christus te behoren, 
want zij wijken op veel punten af van het 
ware geloof. Het is daarom onbegrijpe-
lijk, hoe de gemengde katholiek-lutherse 
commissie, die in 1983 in het Würtem-
bergse klooster Kirchberg vergader-
de, kon vaststellen: “Men begint hem 
(Luther) te erkennen als een getuige van 
het Evangelie, als een meester in het ge-
loof en als een held van de geestelijke 
vernieuwing”.9 Wat in het protestantisme 
aan waar en goeds te vinden is, behoort 
rechtmatig tot de katholieke Kerk, zoals 
het zelfs in het Decreet over de Oecume-
ne Nr. 3 achteraf op aanwijzing van de 
paus werd toegevoegd. Het spreekt van-
zelf, dat de liberale theologen daar niet 
blij mee waren. Rahner en Vorgrimler 

gaven daarop het volgende commentaar: 
“Dat deze waarden ‘rechtens’ (de iure) 
toebehoren aan de Kerk van Christus, 
is een van de 19 pauselijke wijzigin-
gen, die in november 1983 achteraf aan 
de tekst werden toegevoegd, waarover 
al eerder was gestemd, en die vanwege 
hun angstvalligheid een ongunstigere in-
druk maken dan zakelijk gezien door hun 
leeropdracht gerechtvaardigd is. (Hier 
wordt alleen op de veranderingen gewe-
zen, waardoor vooral de niet-katholieke 
christenen zich beledigd voelen.)”10

Het is daarom iets afschuwelijks 
en hoort tot de vele tegenspraken in 
de concilieteksten, wanneer dan in 
Nr.3 desondanks wordt geschreven: 
“De Geest van Christus heeft zich ver-
waardigd hen [de afgescheiden kerken 
en gemeenschappen; opm. auteur] als 
middel tot redding te gebruiken”.11 Af-
gescheiden gemeenschappen zijn nooit 
middel tot redding. Wanneer de leden 
van deze gemeenschappen in de genade 
zijn, dan is dat alleen, omdat zij het niet 
beter weten en daarom onschuldig zijn 
aan hun afscheiding van het Lichaam 
van de Kerk. Volgens de katholieke 
leer kunnen zulke niet-katholieken tot 
de ziel van de ware Kerk behoren. Het 
gaat hier echter altijd om individuele 
personen, de niet-katholieke denomi-
naties zijn niet door God gewild. Zij 
leiden niet tot de ware Kerk, maar er 
vanaf.

Volgens de verklaring van de Congrega-
tie van het Geloof van 10 juli 2007 moet 
het ‘subsistit in’ tot uitdrukking brengen, 
dat de Kerk van Christus in de van Rome 
gescheiden kerken en kerkelijke gemeen-
schappen “aanwezig en werkzaam is”. 
Het zou “duidelijker tot uitdrukking 
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brengen, dat buiten haar [de katholieke 
Kerk] structuur, veelsoortige elementen 
van heiliging en waarheid te vinden zijn.” 
Nu hebben inderdaad de protestantse ge-
meenschappen normaal gesproken een 
geldige Doop en de schismatieke Oos-
terse kerken kunnen in principe alle Sa-
cramenten geldig toedienen. De traditio-
nele theologie heeft echter altijd geleerd 
dat de Sacramenten van schismatieke en 
ketterse gemeenschappen onvruchtbaar 
zijn, d.w.z. geen genade schenken, zelfs 
wanneer zij geldig worden toegediend. 

Alleen wanneer de leden van deze ge-
meenschappen niet bewust zijn van de 
zondigheid van de scheiding, dus “bona 
fide” zijn, ontvangen zij de Sacramenten 
desondanks vruchtbaar. Het belangrijk-
ste probleem bestaat hierin, dat men met 
het ‘subsistit in’ aan de afgescheiden ge-
meenschappen als zodanig een verbon-
denheid met de Kerk van Christus wil 
toekennen. Deze gemeenschappen kun-
nen echter als van de katholieke Kerk 
afgescheiden, niet redding brengend en 
Kerk van Christus zijn.

48. Zijn niet-katholieke denominaties en niet-christelijke religies wegen 
naar zaligheid?

De niet-katholieke denominaties en de 
niet-christelijke religies zijn geen we-
gen naar zaligheid, maar als zodanig 
wegen naar het verderf. Wel kunnen 
leden van valse religies hierin gered 
worden, wanneer zij naar hun geweten 
leven en proberen de wil van God te 
doen, in zoverre zij die kennen; maar 
daarover mag alleen God oordelen, 
die recht spreekt over hart en inborst. 
Daaruit volgt slechts, dat men zich in 
voorkomende gevallen in valse religies, 
of beter, ondanks valse religies kan red-
den, maar niet door deze valse religies.

Het is daarom verraad aan Christus, wan-
neer het Tweede Vaticaans Concilie in het 
decreet over de niet-christelijke religies, 
Nostra aetate, het Hindoeïsme, het Boed-
dhisme, de Islam en het Jodendom posi-
tief  beoordeelt. Natuurlijk hebben deze 
religies ook elementen die waar zijn. 
Die bevinden zich in iedere dwaling en 
in ieder onjuist systeem, want evidente 
onzin zou geen aanhangers vinden. Door-
slaggevend is echter, dat deze religies de 

meest zwaarwegende dwalingen ver-
dedigen en daarom hun leden een weg 
wijzen, die niet naar God en het eeuwige 
leven leidt.

Zo verdedigt het  Hindoeïsme de ziels-
verhuizing en ontneemt het aardse leven 
daarmee zijn ernst. In het Hindoeïsme is 
dit leven geen beslissende proeftijd, die 
voor de hele eeuwigheid bepalend is, 
maar de ziel wordt eenvoudig zo vaak 
opnieuw geboren, misschien in een rat 
of in een hond, totdat haar schuldenlast 
is afgelost. Om die reden kent het Hin-
doeïsme de barmhartigheid niet; huidige 
sociale werken zijn afgekeken van het 
christendom. Armen en mensen die lijden 
gaat men eenvoudig uit de weg, omdat zij 
hun schuldenlast nog dragen.

Het Boeddhisme is een religie zonder 
God. Hier gelooft de mens, dat hij zich-
zelf kan verlossen, en deze verlossing 
bestaat in het binnentreden van het Nir-
wana, in het niets. Het Boeddhisme kent 
geen eeuwig leven in vereniging met 
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God, maar alleen het einde van lijden en 
smarten door de ontbinding van het eigen 
bestaan.

De Islam verwerpt de Drie-eenheid van 
God en daarmee ook de Godheid van 
Christus als godslastering. Hij werkt 
meedogenloosheid en zinnelijkheid in de 
hand, omdat hij het doden van christenen 
prijst als goed werk, polygamie toestaat 
en de mensen een paradijs van zinnelijke 
genoegens belooft. Men vergelijkt daar-
voor enkele Soera’s uit de Koran: “Voor-
zeker, zij zijn ongelovig die zeggen: Al-
lah is de Messias, zoon van Maria”.12  
“Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, 
tref dan hun nek en wanneer gij overwin-
naar zijt, bind hen dan vast.”13 “Het is de 
profeet en de gelovigen [= moslims] niet 
geoorloofd vergiffenis te vragen voor de 
afgodendienaars [= ongelovigen], nadat 
hun [= de gelovigen] duidelijk is ge-
worden, dat zij [= afgodendienaren] het 
volk van de hel zullen zijn.”14 Over het 
paradijs wordt geschreven: “Wat de vrou-
wen betreft, zullen zij … van hartstocht 
branden; allen zullen zij maagden zijn en 
na uw geslachtelijke vereniging zal hun 
maagdelijkheid weer hersteld worden.” 15 

De Joden tenslotte, wijzen net als al deze 
valse religies de Verlosser Jezus Christus 
af. Terwijl het jodendom voor de komst 
van Christus de ware godsdienst was, is 
het dat nu niet meer, omdat het zijn uur 
verkeerd heeft beoordeeld en zijn Verlos-
ser niet heeft erkend. De echte joden heb-
ben zich tot Christus bekeerd, met wiens 
komst de joodse religie van het Oude 
Verbond haar betekenis en haar bestaans-
recht heeft verloren. Het is daarom on-
begrijpelijk dat een katholieke bisschop 
de volgende uitspraken deed: “De Kerk 

kan alleen maar het nieuwe Volk Gods 
zijn in blijvende continuïteit en met een 
blijvende familieband met Israël. … De 
breuk tussen Synagoge en Kerk was dan 
eigenlijk het eerste kerkschisma. … Doel 
van de oecumene is de verzoening tussen 
Kerk en Synagoge”.16

Bij al deze valse religies moet men den-
ken aan het woord van Petrus: “Bij nie-
mand anders (dan Jezus Christus) is er 
redding. Want onder de hemel is geen 
andere Naam aan de mensen gegeven, 
waardoor we zalig moeten worden.” 
(Hand 4, 12) Daarom was de Kerk, hoe-
wel zij ook de principiële mogelijkheid 
van de redding van niet-christenen nooit 
ontkende, nimmer bijzonder optimistisch 
over het aantal van degenen, die in de 
valse religies gered worden. Nog onder 

Boeddhabeeld op het altaar van de 
Petruskerk in Assisi
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Pius IX werd de zin veroordeeld: “Men 
moet tenminste goede hoop koesteren 
voor het eeuwige heil van al degenen, 
die zich niet in de ware Kerk van Chris-
tus bevinden”.17 De valse religies zijn dus 
noch gewone, noch buitengewone paden 
naar het heil, maar hindernissen voor het 
heil.18

Hier moeten wij nog aandacht schenken 
aan een van de meest bedenkelijke tek-
sten van paus Johannes Paulus II. In zijn 
toespraak tijdens de audiëntie voor het 
publiek op 9 september 1998 maakte hij 
duidelijk, hoe hij zich het ontstaan van 
de verschillende godsdiensten voorstelt: 
“We moeten vooral bedenken, dat al het 
zoeken van de menselijke geest naar de 
waarheid, naar het goede en tenslotte naar 
God door de Heilige Geest geïnspireerd 
is. Juist uit deze oorspronkelijke openstel-
ling  van de mens ten opzichte van God, 
ontstaan de verschillende religies. Vaak 
vinden we aan het begin stichters, die 
met de hulp van Gods Geest een diepere 
religieuze ervaring hebben gehad. Door-
gegeven aan anderen, heeft die ervaring 
vorm gekregen in de leer, de rituelen en 
de voorschriften van de af-
zonderlijke religies.”19 Kan 
men in alle ernst geloven, 
dat Mohammed “met de 
hulp van Gods Geest een 
diepere religieuze ervaring 
heeft gehad”, die dan in de 
Islam “vorm gekregen” 
heeft? Of wat is te denken 
van het Boeddhisme, dat 
een atheïstische religie is, 
wat van het Hindoeïsme 
met zijn Karma en de we-
dergeboorte en met zijn 
mensonvriendelijke kas-

tenstelsel? Wat is te denken van al die 
heidense religies, waarvan de afgrijse-
lijke afgodsbeelden al aan de buitenkant 

tonen, wie ze geïnspireerd 
heeft, en die met vreem-
de, afschuwelijke rituelen 
vereerd worden? Het is 
niet eerlijk, wanneer men 
sinds Vaticanum II steeds 
de weinige goede punten, 
die zich in deze religies 
bevinden, benadrukt, maar  
de talloze dwalingen ech-
ter verzwijgt. De paus zegt 
uitdrukkelijk, dat het wer-
ken van de Heilige Geest 
in de andere religies niet 
alleen maar naar afzon-

In 1986 begroette Paus Johannes Paulus 
II in Assisi ook een Voodoopriester.
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derlijke personen verwijst, 
maar ook betrekking heeft 
op de religie als zodanig: 
“De tegenwoordige tijd 
en het handelen van de 
Geest raken – zoals ik in 
de encycliek Redempto-
ris missio heb geschreven 
– niet alleen afzonderlij-
ke mensen, maar ook de 

maatschappij en de ge-
schiedenis, de volkeren, 
de culturen, de religies”. 
Deze door Johannes Pau-
lus II uitgebrachte leer is 
een nieuwe leer, die radi-
caal tegenovergesteld is 
aan datgene wat de Kerk 
altijd leerde.

49. Bidden de niet-christelijke religies tot de ware God?

De niet-christelijke religies bidden niet 
tot de ware God. De ware God is na-
melijk de Drie-ene God, die zich in het 
Oude, maar vooral in het Nieuwe Ver-
bond door Jezus Christus heeft geopen-
baard. Daarom geloven de religies, die 
de Godheid van Christus afwijzen, niet 
in de ware God, maar bidden tot een 
wezen dat niet bestaat. “Wie de Zoon 
loochent, heeft ook de Vader niet.” (1 
Jh 2, 23) “… niemand komt tot de Va-
der dan door Mij.” (Jh 14, 6)

Breng hier niet tegenin, dat de moslims 
en de joden een goed, zij het onvolko-
men godsbegrip hebben, en daarom tot 
de ware God bidden. Dit sloeg op de 
joden van het Oude Verbond. Aan hen 
was de Drie-eenheid van God nog niet 
geopenbaard. Daarom konden zij daarin 
niet geloven, zij sloten deze ook niet uit. 
Dat is precies het geval bij de tegenwoor-
dige joden en de moslims. Zij loochenen 
de Drie-eenheid van God uitdrukkelijk. 
Zij willen niet in de Drie-ene God gelo-
ven, maar bidden tot een God, die maar 
één persoon mag zijn. Zo’n God bestaat 
echter niet.

Deze fundamentele waarheid wordt in 
de officiële Kerk tegenwoordig niet meer 
gezien. Tijdens de retraite, die kardinaal 
Wojtyla – de latere Johannes Paulus II – 
in 1976 voor paus Paulus VI hield, vindt 
men een heel modernistisch begrip van 
het geloof, waaruit de stelling volgt, dat 
alle mensen, ongeacht van welke religie, 
tot de ware God bidden: “De weg van 
de geest naar God gaat van het innerlijke 
van de schepsels en van de diepste diep-
te van de mens uit. Op deze weg vindt 
de moderne geesteshouding een steun 
in de ervaring van de mens en in de in-
stemming van de transcendentie van de 
menselijke persoon”.  Dat is modernis-
me: geloof is niet meer het antwoord op 
de Openbaring van God, maar een uit 
de diepte van de mens komend streven 
naar God. Iets verder in de tekst leest 
men: “Deze God belijdt  in zijn zwijgen 
de trappist en de camaldolese monnik. 
Tot hem wendt zich de bedoeïen in de 
woestijn, wanneer het uur van het gebed 
gekomen is. En misschien ook de in be-
schouwing verzonken boeddhist, die zijn 
denken loutert en zich voorbereidt op de 
weg naar het Nirwana”.20
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Een dergelijke denktrant is de Heilige 
Schrift volkomen vreemd. Het hele Oude 
Testament staat vol acties van God tegen 
valse goden en religies. Dikwijls wordt 
het uitverkoren volk streng gestraft, om-
dat het afgoden vereert. En ook in het 
Nieuwe Testament schrijft de H. Paulus 
heel kort en krachtig: “Neen, maar wat 
ze offeren, offeren ze aan duivels en niet 
aan God.” (1 Kor 10, 20)

Dit sluit niet uit, dat de afzonderlijke 
jood, moslim of heiden, aangespoord 
door genade, toch tot de ware God kan 
bidden, als hij niet in het valse godsidee 
van zijn religie is vastgeroest, maar prin-
cipieel open staat alles te aanvaarden wat 
God heeft geopenbaard en nog zal open-
baren, dus ook het geloof in de Drie-een-
heid en de menswording van God. De re-
ligie op zichzelf wendt zich echter niet tot 
de ware God, maar tot een drogbeeld en 
leidt daarom uit zichzelf haar aanhangers 
niet tot God.

50. Zijn de leden van andere religies “anonieme christenen”?

Voor Karl Rahner zijn de andere reli-
gies anoniem christendom. Zij zijn pa-
den naar het heil, “waarover de mensen 
God en zijn Christus tegemoet gaan”. 
21 De andere religies zouden weliswaar 
niet in Christus geloven zoals de chris-
tenen, maar zij zouden hem zoeken. Zij 
zouden zoekende “christologieën” zijn. 
Dat is echter fout. De andere religies 
houden de mensen juist ervan af om 
in Christus te geloven en zich te laten 
dopen. Wanneer de Islam b.v. leert, dat 
het een godslastering zou zijn om van 
God te beweren, dat hij een zoon heeft, 

dan is het voor zijn aanhangers een hin-
dernis voor het ware geloof.

Het is fout, de valse religies principi-
eel als uitdrukking van het zoeken naar 
waarheid en God te beschouwen. Een re-
ligieuze belijdenis heeft normaliter een 
vast karakter. Wie tot een religie behoort 
en een eredienst uitoefent, heeft norma-
liter een vaste overtuiging. Een moslim 
b.v. zoekt niet, maar denkt de waarheid al 
te bezitten. Hij wordt dus door zijn religie 
van het ware Godsbeeld en van de ware 
vereniging met God afgehouden. Hij gaat 

In 1986 ontving Paus Johannes Paulus II 
in India de Tilak, teken van de  

Shivavereerders. 
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pas zoeken, wanneer hij begonnen is aan 
zijn religie te twijfelen.

Overigens hebben andersdenkenden zich 
er soms met een zekere verontwaardiging 
tegen verzet, als “anonieme christenen” 
te worden gezien. Een overtuigde moslim 
of boeddhist zal zich ertegen verzetten, 
wanneer men hem zegt, dat hij in werke-
lijkheid reeds een christen is, ook als hij 
het nog niet weet. Evenmin zal een over-
tuigde christen graag anonieme zenboed-
dhist genoemd willen worden, behalve 
Karl Rahner, die dit eervol vond: “K. 
Rahner bericht van zijn kant van een ge-
sprek met K. Nishitani, waarin deze hem 
heeft gevraagd: ‘Wat zou u ervan zeggen, 

als ik u als anonieme zen boeddhist zou 
aanduiden?’ Rahners antwoord luidde: 
‘Vanzelfsprekend mag en moet u dat 
doen, gezien vanuit uw standpunt; ik 
voel mij door een dergelijke interpretatie 
slechts geëerd …’”22

Anonieme christenen kan men in ieder 
geval hen noemen, die ondanks de val-
se leer van hun religie door een bijzon-
dere genadegave van God de innerlijke 
bereidheid hebben alles te aanvaarden 
wat God heeft geopenbaard en nog zal 
openbaren. Dat is in geen geval princi-
pieel van toepassing op alle of ook maar 
de meerderheid van de aanhangers van 
niet-christelijke religies.

51. Zijn alle mensen automatisch door Christus verlost?

Christus is weliswaar voor alle men-
sen gestorven, voor zover allen de 
mogelijkheid hebben, de verlossing te 
verkrijgen. Daarvan is niemand uitge-
sloten. Opdat iedere mens afzonderlijk 
echter ook in werkelijkheid wordt ver-
lost, is het noodzakelijk, dat hij de ge-
nade, die Christus voor hem heeft ver-
diend en hem aanbiedt, ook aanvaardt. 
Doet hij dat niet, maar wijst hij die af, 
blijft hij in de oude toestand en zal hij 
voor eeuwig verloren zijn, als hij tot 
zijn dood in die toestand blijft.

De verlossing van iedereen, dus de stel-
ling, dat alle mensen in werkelijkheid 
verlost zijn en niet alleen maar de mo-
gelijkheid hebben om te worden verlost, 
schijnt kardinaal Wojtyla in zijn hiervoor 
genoemde retraite te hebben onderwezen. 
Hij zegt daar: “De geboorte van de Kerk 
op het moment van de messiaanse, ver-
lossende dood van Christus [is] eigenlijk 

ook de geboorte van de mens en wel on-
afhankelijk van het feit, of de mens dit 
weet of niet, of hij dit aanvaardt of niet. 
Op dit moment heeft de mens een nieu-
we dimensie in zijn bestaan gekregen, die 
door Paulus kort en bondig ‘in Christus 
zijn’ wordt genoemd”.23 “Alle mensen, 
vanaf het begin en tot het einde van de 
wereld, zijn door Christus, door zijn 
Kruis verlost en gerechtvaardigd.”24 Als 
dus iedere mens “onafhankelijk van het 
feit, of hij het weet of niet, dit aanvaardt 
of niet”, “in Christus zijn” heeft en ver-
lost is, dan zijn allen gered en zal er nie-
mand verloren gaan. Ook als paus schijnt 
hij dit nog verdedigd te hebben, want in 
zijn eerste encycliek Redemptor Homi-
nis schreef hij: “Het betreft iedere mens, 
omdat het mysterie van de verlossing 
iedereen omvat, en Jezus Christus Zich 
door dit mysterie voor altijd met iedere 
mens heeft verenigd. … Dat is de mens 
in het volle licht van het mysterie, waar-
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aan hij door Christus deelachtig werd ge-
maakt, hetzelfde mysterie waar ook ieder 
afzonderlijk van de vier miljard mensen 
op onze planeet deelachtig aan wordt, zo-
dra hij onder het hart van zijn moeder is 
ontvangen”.25 Als iedere mens vanaf het 
eerste moment van zijn ontvangenis voor 
altijd met Christus verbonden is, welke 
noodzaak heeft dan nog de Doop en de 
verbondenheid met de zichtbare Kerk? 
Men moet ook bedenken, dat de schrijver 
van deze regels Hans Urs von Balthasar 
tot kardinaal wilde creëren, een theoloog, 
die echt van mening was, dat men goede 
hoop mag hebben, dat de hel leeg is.

Dit is echter geheel in tegenspraak 
met de leer van de Heilige Schrift, die 
op veel plaatsen over de hel spreekt. 
Christus gaat er in zijn gelijkenissen 
over het Laatste Oordeel ondubbelzin-
nig van uit, dat er lieden zullen zijn, 
die in de hel komen: “Maar dan zal Hij 
zeggen tot hen, die aan de linkerhand 
staan: Ga weg van Mij, vervloekten, in 
het eeuwige vuur, dat bereid is voor de 
duivel en zijn engelen”. (Mt 25, 41) Het 
schijnt zelfs, dat er velen zijn, die naar 
de hel gaan: “Ga binnen door de enge 
poort; want wijd is de poort en breed 
is de weg, die ten verderve leidt; en 
velen zijn er, die daardoor naar binnen 
gaan”. (Mt 7, 13) Ook de Kerk was er 
tot in onze tijd altijd van overtuigd, dat 

zeer veel mensen voor eeuwig verloren 
gaan. Dat was een aansporing voor haar 
missionaire activiteit: Veel christenen 
schuwen geen moeite, om het Evan-
gelie te verkondigen en op die manier 
zoveel mogelijk zielen te redden.

Als echter allen reeds gered zijn, 
dan heeft de missie geen bijzonder 
belang en urgentie meer. De enige zin 
bestaat er dan nog in, om de mensen 
te zeggen: jullie zijn reeds, zonder het 
te weten, door Christus verlost! Inder-
daad, op die manier verklaart kardi-
naal Wojtyla een tekst in Gaudium et 
spes, alinea 22, die luidt: “Christus, de 
nieuwe Adam, doet, … de mens vol-
ledig zien, wie de mens is”. Dat moet 
betekenen, dat Christus aan de mens 
datgene openbaart, wat met hem reeds 
gebeurd is, dat hij namelijk al het “in 
Christus zijn” heeft: “De Openbaring 
bestaat hierin, dat de Zoon Gods door 
zijn menswording zich met iedere mens 
heeft verenigd”.26 Zo heeft de Kerk de 
missie nooit begrepen. Missie bete-
kende voor haar, de mensen door de 
verkondiging van het Evangelie en toe-
diening van de Sacramenten het heil te 
brengen, en niet, hen slechts te verkon-
digen, dat zij het heil allang bezitten. 
“Wie gelooft en gedoopt is, zal zalig 
worden; maar wie niet gelooft, zal wor-
den veroordeeld.”(Mk 16, 16)

52. Hoe moet de bijeenkomst van paus en religieuze leiders in Assisi 
beoordeeld worden?

De bijeenkomst van de paus en de re-
ligieuze leiders in Assisi op 27 okto-
ber 1986 was een nog nooit vertoond 
schandaal, een misleiding van de zielen 
en een overtreding van het eerste ge-
bod van God: “Ik ben de Heer, uw God. 

Gij zult geen vreemde goden vereren, 
maar Mij alleen aanbidden en boven 
alles beminnen”. Nooit eerder werd de 
Kerk zo vernederd als op die datum, 
toen de paus zich op hetzelfde niveau 
plaatste met de leiders van alle religies 
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en sekten. Daarmee werd de indruk ge-
wekt, dat de katholieke Kerk maar één 
onder vele religieuze gemeenschappen 
zou zijn, die samen aan het tot stand 
brengen van de vrede op aarde moesten 
werken. Alsof er een andere vrede zou 
kunnen zijn, dan in de bekering van de 
mensen tot Christus en tot Zijn Kerk! 
“Gaat niet met ongelovigen onder een 
ongelijk juk … Wat heeft het licht met 
duisternis te maken: welke overeen-
komst is er tussen Christus en Bélial? 
Of wat heeft de gelovige met de onge-
lovige gemeen?” (2 Kor 6, 14 e.v.)

Bij de begroeting op het koor van de 
Mariabasiliek zat de paus met alle reli-
gieuze leiders op eendere stoelen. Alles 
werd vermeden, wat de indruk van een 
voorrangsplaats van de paus had kunnen 
geven, iedereen moest gelijkberechtigd 
lijken. In tegenstelling tot de missie-op-
dracht van Christus, riep de paus de ver-

tegenwoordigers van de religies niet op 
zich tot Christus te bekeren, maar tot hun 
valse goden te bidden. Reeds voor de bij-
eenkomst had hij te kennen gegeven, hoe 
belangrijk het was, dat deze hun valse ge-
loof trouw bleven: “Deze gemeenschap-
pelijke radicale trouw aan de heersende 
religieuze tradities is nu meer dan ooit 
een vereiste voor vrede. Ieder van de in 
Assisi aanwezigen zal God zijn gebed in 
overeenstemming met zijn eigen religi-
euze traditie aanbieden”.27

Aan de afzonderlijke religies wer-
den vervolgens katholieke godshui-
zen ter beschikking gesteld. Wanneer 
men bedenkt, dat een katholieke kerk 
een heilige, enkel en alleen een aan 
de eredienst van de drievuldige God 
gewijde plaats is, dan kan men bij dit 
schouwspel slechts denken aan de door 
Christus aangekondigde “gruwel van 
de ontheiliging in de heilige plaats”. 
(vgl. Mt 24, 15)
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Nadat alle delegaties hun eredienst voor 
de vrede hadden gehouden, begaven zij 
zich zwijgend in een soort pelgrimstocht 
naar de Franciscusbasiliek, waar dan 
iedere gemeenschap een vredesgebed 
voordroeg. Deze pelgrimstocht legde de 
paus in zijn slotrede als volgt uit: “Ter-
wijl wij in stilte aan kwamen wandelen, 
hebben wij nagedacht over de weg die 
onze menselijke familie gaat: ofwel in 
vijandschap, als we verzuimen, om el-
kaar te accepteren in liefde; of als een 
gemeenschappelijke tocht naar ons ver-
heven doel, wanneer we ons voorstellen, 

dat de anderen onze broeders en zusters 
zijn. 

... Laten wij daarin een vooruit-
lopen zien op wat God van de histo-
rische ontwikkeling van de mensheid 
graag gerealiseerd zou willen zien: een 
broederlijke tocht, waarop wij elkaar 
wederzijds begeleiden naar het trans-
cendente doel dat Hij voor ons heeft 
gesteld.”28 Duidelijker kun je niet zeg-
gen, dat de missie van de Kerk aan een 
einde is gekomen! De mensen moeten 
zich niet tot de Kerk bekeren, maar al-
len moeten ze in hun religies, gezamen-
lijk en vreedzaam hun weg gaan.

53. Wat zijn de gevolgen van het oecumenisme?

De gevolgen van het oecumenisme zijn 
de godsdienstige onverschilligheid en 
de ondergang van de missie. Alge-
meen is tegenwoordig onder katholie-
ken de opvatting verbreid, dat men in 
alle godsdiensten even goed zalig kan 
worden. Daarom is het zinloos missie 
uit te oefenen en vaak weigert men ge-
woonweg leden van andere religies in 
de Kerk op te nemen, zelfs als die leden 
dat graag willen. De missie verandert 
in gewone humanitaire ontwikkelings-
hulp. Dat is volkomen in tegenspraak 
met het zendingsbevel van Christus: 
“Ga dus heen; onderwijs alle volken, 
doop ze in de naam van de Vader, en 
van de Zoon en van de Heilige Geest, 
en leer ze onderhouden al wat Ik u heb 
geboden”. (Mt 28, 19-20)

Een ontstellend voorbeeld daarvan is de 
Verklaring van Balamand, die op 23 
juni 1993 als resultaat van een confe-
rentie tussen katholieken en orthodoxen 
gepubliceerd werd. Vooraf dient men te 

weten, dat zich na het schisma afzonder-
lijke delen van de Oosters Orthodoxe 
Kerk weer bij Rome hadden aangeslo-
ten. Deze behielden hun oosterse ritus, 
erkenden echter het oppergezag van de 
paus, zoals de gehele Oosters Orthodoxe 
Kerk dat vóór het schisma had gedaan. 
Deze katholieke Kerken hadden na de 
politieke veranderingen in de Sovjet 
Unie een grote opbloei gekend. Veel 
orthodoxen waren namelijk alleen door 
druk van buitenaf in schisma en wensten 
vereniging met de Stoel van Petrus. Dit 
ergerde begrijpelijkerwijze de orthodoxe 
autoriteiten, die met het afbreken van de 
oecumenische betrekkingen dreigden. 
De Conferentie van Balamand is daar-
om ontstaan als poging om de oecumene 
te redden.

In alinea 8 van de verklaring worden 
daarom de katholieke Kerken van het 
Oosten een “bron van conflicten en lij-
den” genoemd. Men beweerde dat de 
katholieke Kerk om het “proselitisme” 
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te rechtvaardigen, d.w.z. haar pogingen 
om de afgescheiden orthodoxen weer 
tot de eenheid van de katholieke Kerk 
terug te brengen “de theologische opvat-
ting ontwikkelde, waarbij zij zichzelf als 
de enige aanbood aan wie het heil was 
toevertrouwd” (alinea 10). Wat dus altijd 
de leer van de Kerk was, dat namelijk 
alle christenen onder de opperherder, de 
paus, verenigd moeten zijn, wordt hier 
tot een simpele theologische opvatting 
gebagatelliseerd, die alleen maar voor 
de rechtvaardiging van eigen belangen 
was bedacht. Het terugbrengen van or-
thodoxen naar de katholieke Kerk werd 
daarom voor de toekomst uitdrukkelijk 
afgewezen (alinea 12), daarentegen moet 
men de Oosters Orthodoxe Kerk nu als 
zusterkerk beschouwen: “… erkennen 
de katholieke en orthodoxe Kerk elkaar 
wederzijds als zusterkerken”. … Volgens 
de woorden van paus Johannes Paulus II 
zoekt de oecumenische inspanning van 
de zusterkerken van Oost en West, die op 
de dialoog en het gebed steunt, een vol-
komen en totale gemeenschap, waarbij 
de Kerken zich noch vermengen, noch 
de een de ander opzuigt, maar waarin 
zij elkaar in waarheid en liefde ontmoe-
ten (vgl. Slavorum Apostoli al. 27) (ali-
nea 14). Daarom beloven de katholieke 
deelnemers niets te doen om orthodoxe 
gelovigen naar de katholieke Kerk terug 
te voeren, ja, de katholieken verplichten 
zich zelfs, in de gebieden, waar tot nu toe 
maar één parochie was, geen katholieke 
parochies te vestigen zonder overleg en 
goedkeuring door de orthodoxen (alinea 
29). Afsluitend luidt het: “Terwijl zij 
voor de toekomst ieder proselitisme en 
iedere expansiedrang van de katholie-
ken ten nadele van de orthodoxe Kerk 
uitsluit, hoopt de commissie het obstakel 

uit te weg te hebben geruimd, dat enkele 
onafhankelijke kerken aanleiding heeft 
gegeven om geen deel te hebben in de 
theologische dialoog29 (alinea 35).

Volgens dit document zijn dus de katho-
lieke Oosterse kerken een obstakel voor 
de oecumene, en wanneer het al pijnlijk 
genoeg is, dat ze alleen al bestaan, mo-
gen zij zich in de toekomst tenminste niet 
verder uitbreiden. Dit is verraad aan al de 
christenen, die eeuwenlang, veel lijden en 
zelfs het martelaarschap op zich hebben 
genomen om trouw te zijn aan de Stoel 
van Petrus. Men offert de eigen broeders 
op, uitsluitend om te voorkomen dat de 
oecumenische dialoog tot stilstand komt.

Eigenlijk kan men vaststellen, dat de 
hele oecumene de katholieke Kerk al-
leen maar schade toebrengt. Zij is het, 
die moet inperken en haar aanspraken 
opgeeft, terwijl de andere denominaties 
en religies zich verheugen over het terug-
wijken van de Kerk, zonder zelf een stap 
tot haar te doen. De moslims baatten de 
bijeenkomst in Assisi schaamteloos uit, 
om hun geloof in Allah als de enig juiste 
weg te belijden. Hun vredesgebed luidde: 
“U alleen willen wij dienen, en U alleen 
smeken wij om bijstand. Leid ons op de 
rechte weg, de weg van hen, die zich 
verheugen over Uw genade – en niet het 
pad van hen op wie U boos bent of die 
in dwaling zijn!” Daarop volgt Soera 2, 
vers 136 van de Koran: “Wij geloven in 
Allah en wat er aan ons is neergezonden 
en wat er is neergezonden aan Ibrâhîm 
en Ishma’il en Ishaq en Ya’qoeb en de 
kinderen van Ya’qoeb en wat er is gege-
ven aan Môesa en Isa en wat er is gege-
ven van hun Heer aan de Profeten, wij 
maken geen onderscheid tussen één van 
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hen en wij onderwerpen ons aan Hem”. 
Het islamitische vredesgebed wordt af-
gesloten met: “In de Naam van Allah, de 
Allerbarmhartigste! Zeg: Allah is de alle-
nige, enige en eeuwige God. Hij verwekt 
niet en is niet verwekt, en geen wezen 
is aan Hem gelijk”.30 Wanneer hier be-
weerd wordt, dat Allah niet verwekt en 

niet verwekt is, en ook, dat er onder de 
profeten geen onderscheid is, dan zijn 
deze uitspraken onomstotelijk tegen het 
christelijke geloof gericht, dat belijdt, dat 
Jezus niet slechts een profeet als alle an-
deren is, maar de ware Zoon van God, 
door de Vader vóór alle tijden verwekt.

54. Is het oecumenisme geen eis van christelijke naastenliefde?

Het oecumenisme is geen eis van chris-
telijke naastenliefde, maar een misdaad 
tegen haar. Ware liefde eist namelijk, 
de naaste al het goede te wensen en 
goed te doen. Met betrekking tot de 
godsdienst betekent dit, dat men de 
naaste tot de waarheid wil leiden en 
hem niet aan een dwaling blootstelt, 
waarmee gevaar van verlies van het 
eeuwige heil verbonden is.

Het was daarom een teken van ware lief-
de, toen vroeger de missionarissen vriend 
en vaderland verlieten, om in vreemde 
landen onder vaak onuitsprekelijke ge-
varen en inspanningen Christus te predi-
ken. Velen verloren daarbij door ziekte 
of geweld hun leven. Het oecumenisme 
daarentegen laat de mensen in hun val-
se religies, erger nog, het bevestigt hen 
daarin. Het laat hen daarom over aan de 
dwaling en de grote gevaren voor het 
eeuwige heil. Dat is beslist veel aangena-
mer dan de missie, maar juist geen teken 
van liefde, maar eerder van traagheid, 
onverschilligheid en mensenvrees. Oecu-
menische theologen handelen als artsen, 
die een ernstig zieke een vals gevoel van 
veiligheid geven, in plaats van hem over 
zijn gevaarlijke toestand in te lichten en 
hem te genezen.

Pius XI haalt in Mortalium animos het 
getuigenis aan van de H. Apostel Johan-
nes, om het argument van de zogenaam-
de liefde te ontkrachten: “Deze panchris-
tenen, die alle kerken willen verenigen, 
schijnen een zeer edel plan na te streven, 
een plan van liefde onder alle Christe-
nen; maar hoe kan het geschieden, dat 
naastenliefde strekt tot schade van het 
geloof? Aan ieder immers is het bekend, 
dat Johannes zelf, de apostel van de lief-
de, die in zijn Evangelie de schatten van 
Jezus’ Hart schijnt uit te stallen, en niet 
afliet, aan de zijnen het nieuwe gebod 
Bemin elkander in te scherpen, volstrekt 
verbiedt enige omgang te hebben met 
hen die Christus’ leer niet onverkort be-
lijden: Komt iemand tot u, die deze leer 
niet meebrengt, ontvang hem niet in huis 
en zeg hem zelfs niet goedendag (2 Jh 
10). Daar dus de liefde alleen op het 
fundament van een zuiver en onvervalst 
geloof kan opbouwen, is het een eis, dat 
de leerlingen van Christus als door de 
voornaamste band verbonden worden 
door eenheid van geloof.”31

Hij weerlegt ook het argument, 
dat steeds weer uit de woorden van 
Christus “ut unum sint – mogen ze al-
len één zijn” (Jh 17, 21) en “dan zal het 
worden: één kudde, één herder” (Jh 10, 
16) te voorschijn wordt gehaald. W el-
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Het oecumenisme

iswaar wenst de Heer de eenheid van 
hen, die Zijn Naam belijden, maar deze 
woorden mogen niet zo worden opge-
vat alsof de eenheid van de Kerk tot nu 
toe zou ontbreken. De oecumenici doen 
namelijk, alsof de Kerk van Christus 
zelf uiteengevallen zou zijn, omdat zij 
iedere afgescheiden christelijke ge-
meenschap als behorend tot de Kerk 
van Christus beschouwen. Volgens 
hen is geen enkele van de christelijke 
denominaties afzonderlijk de Kerk van 
Christus, maar alleen allen samen. Zo-
lang ze dus niet verenigd zijn in geloof 
en bestuur, zou de eenheid van de Kerk 

niet verwezenlijkt zijn. Dat zou pas bij 
de ‘Algemene Bond van Kerken’ van 
de toekomst het geval zijn.

Daarentegen is volgens de katho-
lieke leer de eenheid juist een kenmerk 
van de ware, d.w.z. de katholieke Kerk. 
Zij is één in de geloofsbelijdenis, de 
Sacramenten en het bestuur. De andere 
christelijke denominaties zijn uit deze 
eenheid gevallen en behoren daarom 
niet tot de Kerk van Christus. Ze kon-
den daarom de eenheid van de Kerk 
niet ontwrichten, maar zijn daaruit ge-
vallen.32
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Verslag en analyse van de 
oecumenische reis van de 

paus
Zweden, 31 oktober – 1 november 2016

(Bron: DICI n°344 van 11 november 2016)

I. Verslag van de reis 

Ter gelegenheid van de viering van het 
5e eeuwfeest van de lutherse Refor-
matie, maakte paus Franciscus op 31 
oktober 2016 een tweedaagse reis naar 
Zweden, waar hij deelnam aan twee oe-
cumenische gebeurtenissen in de ste-
den Lund en Malmö (in het zuiden van 
het land). Tijdens een onderhoud op 24 
september verleend aan de Zweedse je-

zuïet Ulf Jonsson, dat is gepubliceerd 
in het tijdschrift La Civilta Cattolica, 
verklaarde de paus, dat zijn rol van 
“herder” hem ertoe had gebracht om 
zijn programma te wijzigen, door er 
een dag, de 1e november, aan toe te 
voegen, om de Mis op te dragen op 
verzoek van de Zweedse katholieken.

Franciscus werd op de 
luchthaven van Malmö 
verwelkomd door de 
apostolische nuntius, 
aartsbisschop Henryk 
Józef Nowacki, de minis-
ter-president Stefan Löf-
ven en de minister van 
cultuur en democratie, 
Alice Bah-Kuhnke en 
door vertegenwoordigers 
van de Lutherse Wereld 
Federatie. De paus werd 
vergezeld door kardinaal 
Pietro Parolin, staats-
secretaris van de Heilige 
Stoel en door kardinaal 
Kurt Koch, voorzitter van 

De president van de Lutherse Wereld Federatie,  
Munib Younan, en paus Franciscus.
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Verslag en analyse van de oecumenische reis van de paus

de pontificale raad voor de bevordering 
van de eenheid van de christenen.

Om 14.30 uur nam paus Franciscus deel 
aan een oecumenisch gebed in de Luther-
se kathedraal in Lund, waar hij voor 450 
personen preekte over de eenheid van de 
christenen. Als inleiding citeerde hij de 
woorden van Jezus bij het Laatste Avond-
maal “Blijf in Mij, en Ik blijf in u” (Jh 15, 
4), en de paus herinnerde eraan dat “we 
verenigd moeten zijn met de Vader, als 
we vruchten willen afwerpen”. Vervol-
gens wilde hij de lutheranen verenigen 
in de “gemeenschappelijke wens één te 
blijven met Christus, opdat we leven heb-
ben,” en hij dankte God “zo veel broe-
ders te zien van verschillende kerkelijke 
gemeenschappen, die hebben geweigerd 
zich neer te leggen bij verdeeldheid”. 
“Onze verdeeldheid”, verklaarde Fran-
ciscus, “werd historisch gezien meer 
door wereldse autoriteiten bestendigd, 
dan door de wil van de gelovigen”. De 
Reformatie werd in Zweden, met geweld 
opgelegd om politieke redenen, zoals pa-
ter Ulf Jonsson verklaarde 
in de Civilta Cattolica, 
tijdens zijn interview met 
de paus. De lutherse Re-
formatie verzekerde ko-
ning Gustav Vasa van de 
controle over de Kerk, wat 
hem de mogelijkheid gaf, 
te beschikken over haar 
landerijen en haar inkom-
sten. Vandaag de dag, ver-
klaarde de jezuïet, wordt 
de lutherse Kerk [in Zwe-
den] bestuurd door een 
generale synode, waarvan 
de leden worden gekozen 
door de politieke partijen.

“Met dankbaarheid erkennen wij, dat 
de Reformatie heeft bijgedragen tot een 
grotere rol van de Heilige Schrift in het 
leven van de Kerk,” vervolgde Francis-
cus. “Jezus pleit voor ons als bemiddelaar 
bij de Vader; Hij vraagt Hem om eenheid 
van zijn leerlingen, ‘opdat de wereld ge-
love’ (Jh 17, 21),” legde hij uit. “Dit is 
het getuigenis dat de wereld van ons ver-
wacht,” zei Franciscus. “Wij [katholieken 
en lutheranen] zullen geloofwaardige ge-
tuigen zijn van de barmhartigheid door 
iedere dag te vergeven, te hernieuwen en 
te verzoenen. … Zonder deze dienst aan 
de wereld en in de wereld, is het christe-
lijke geloof niet volledig,” verzekerde hij.

Aan het slot van de ceremonie werd een 
gezamenlijke verklaring ondertekend, 
waarin o.a. is vermeld, dat “veel leden 
van onze gemeenschappen ernaar streven 
de Eucharistie aan dezelfde tafel te ont-
vangen, als een concrete uitdrukking van 
volledige eenheid. … We bidden God dat 
katholieken en lutheranen in staat zullen 
zijn om samen te getuigen van het Evan-

Oecumenisch gebed in de lutherse katedraal van Lund.
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gelie van Jezus Christus, en de mensheid 
uit te nodigen om te luisteren naar het 
Evangelie, en het goede nieuws van Gods 
reddende actie te ontvangen. … Katholie-
ken en lutheranen verplichten zich om in 
deze richting voortgang te maken”.

Om 16.40 uur arriveerde de paus in de 
Malmö Arena, gelegen op 28 km van 
Lund, waar hij een toespraak hield en 
daarna verschillende oecumenische 
delegaties ontmoette. Langdurig toege-
juicht, was hij in gezelschap van Mu-
nib Younan en dominee Martin Jun-
ge, resp. voorzitter en secretaris van de 
Lutherse Wereld Federatie, opgericht in 
1947 in Lund, en die nu 145 protestantse 
denominaties samenbrengt, en waarvan 
ook kardinaal Kurt Koch lid is. In zijn 
toespraak tot bijna 10.000 mensen, zei 
paus Franciscus God te danken voor deze 
gezamenlijke herdenking van de 500e 
verjaardag van de Reformatie, en bena-
drukte dat de eenheid van de christenen 
een prioriteit is, omdat “wat ons verenigt 
groter is dan wat ons scheidt”.

De volgende dag, 1 november, droeg 
de Heilige Vader op verzoek van de 
Zweedse katholieke gelovigen, de Mis 
van Allerheiligen op in de open lucht in 
het Swedbank Stadion in Malmö, voor-
dat de vliegreis naar Rome ondernomen 
werd. Oorspronkelijk was er eigenlijk 
geen openbare Mis gepland voor deze 
apostolische reis, die vooral oecumenisch 
was bedoeld.

In zijn preek, gehouden voor de 15.000 
aanwezigen, oecumenische delegaties 

inbegrepen, mediteerde paus Franciscus 
over heiligheid, die bestaat uit “dagelijk-
se trouw aan de eisen van onze Doop”, er 
de nadruk op leggend, dat “de zaligspre-
kingen … de identiteitskaart van Christus 
zijn”, in het bijzonder de zaligspreking 
“Zalig zijn de zachtmoedigen”. Want 
“zachtmoedigheid maakt ons gelijk aan 
Jezus en verenigt ons met elkaar … dus 
om voorwaarts te gaan op de weg van 
eenheid” [met onze afgescheiden broe-
ders].

Tijdens de thuisvlucht trachtte paus Fran-
ciscus zijn initiatieven in het kader van de 
dialoog tussen katholieken en leden van 
andere religies te onderscheiden van zijn 
“initiatieven van herstel en het vragen 
van vergeving”, zoals voor de charisma-
tischen van Caserta en de Waldenzen van 
Turijn, “omdat een deel van de katholie-
ke Kerk hen niet heeft behandeld op een 
christelijke manier. Het was noodzakelijk 
hen te bezoeken om vergeving te vragen 
en om wonden te helen”.

Bovendien maakte de paus onderscheid 
tussen vluchtelingen en immigranten 
“omdat immigratie een recht is, maar 
een zeer gereglementeerd recht. Echter, 
de vluchteling komt uit een situatie van 
oorlog, angst, honger, een verschrikke-
lijke situatie, … en heeft behoefte aan 
meer aandacht”. “In theorie,” vervolgde 
de paus, “kunt u uw hart niet sluiten voor 
vluchtelingen, maar moeten de regerings-
leiders ook verstandig zijn … in overeen-
stemming met capaciteit van het land om 
vreemdelingen te integreren”.
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II. Analyse van de uitspraken van de paus door een vaticanist

Voor de goede orde, brengen wij de ver-
klaring van kardinaal Gerhard Ludwig 
Müller in herinnering. De prefect van 
de Congregatie voor de Geloofsleer, 
heeft in een boek met interviews, gepu-
bliceerd in maart 2016 door de Spaanse 
uitgeverij BAC, getiteld Informe sobre 
la esperanza (Rapport over de Hoop) 
verklaard: “Wij katholieken hebben 
geen enkele aanleiding om 31 oktober 
1517, de datum waarop de Reformatie 
begon, die heeft geleid tot de breuk in 
het westerse christendom, feestelijk te 
herdenken”. En om verder te verduide-
lijken: “Als we er van overtuigd zijn, 
dat Gods openbaring onveranderd is 
gebleven en behouden door de Schrift 
en de Traditie, in de geloofsleer, in de 
Sacramenten en in de hiërarchische 
structuur van de Kerk, gebaseerd op 
het Sacrament van de Priesterwijding, 
kunnen we het idee niet aanvaarden, 
dat er voldoende redenen kunnen zijn 
om zich af te scheiden van de Kerk”.

In gewone taal: als er geen “voldoende 
redenen zijn om zich af te scheiden van 
de Kerk”, moeten ze gewoon terugkeren 
als ze het ongeluk hebben gehad om af 
te dwalen. Dit impliceert, in tegenstel-
ling tot wat Franciscus zei in Zweden, 
dat de protestantse Reformatie waarop 
het Concilie van Trente doctrinair heeft 
geantwoord, niet kan worden teruggeleid 
tot een politieke machtsstrijd; en dat een 
gemeenschappelijke geloofsbelijdenis in 
alle ernst niet kan worden uitgesproken 
door katholieken samen met protestanten 
die specifiek de geloofsleer verwerpen 
(in het bijzonder over de Maagd Maria), 
de Sacramenten (met inbegrip van die 

van de priesterwijding en de Eucharis-
tie) en de hiërarchische structuur van de 
katholieke Kerk.

Op 3 november 2016, analyseerde de va-
ticanist Sandro Magister op zijn website 
Chiesa de viering door paus Franciscus 
van de 500e verjaardag van de protes-
tantse Reformatie. Hier volgen de voor-
naamste uittreksels:

Geloofsleer, Sacramenten en missie, zijn 
de drie kritieke onderwerpen, die de paus 
heeft aangeroerd en op zijn manier heeft 
behandeld, terwijl hij, in het gezelschap 
van lutheranen, in Lund op 31 oktober 
de 500e verjaardag van de protestantse 
Reformatie vierde.

Verslag en analyse van de oecumenische reis van de paus
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Geloofsleer

Op het gebied van de geloofsleer, heeft 
Franciscus de kwestie van de “recht-
vaardiging”, die werd beschouwd als 
het belangrijkste onderwerp van het 
conflict tussen katholieken en protes-
tanten, rustig gepresenteerd als een af-
gehandelde zaak.

Strikt genomen, hoe dan ook, toen ka-
tholieken en lutheranen gezamenlijk een 
overeenkomst over dit probleem in 1999 
ondertekenden, waren nog niet alle obsta-
kels opgeruimd. De overeenkomst heeft 
geen betrekking op “de waarheden”, 
op alle waarheden van de leer van de 
rechtvaardiging, maar alleen “op enkele 
waarheden”, nog gedeeltelijke daarvan 
bovendien. 

Terwijl nu de gezamenlijke katho-
liek-lutherse verklaring, die voorafging 
aan de reis van de paus naar Lund, boven 
dit verschil stond, werd het hele geschil 
haastig afgeschilderd als verouderd en 
met rust gelaten:

“De Verklaring [van 1999] heeft de en-
kele eeuwen oude geschillen tussen ka-
tholieken en lutheranen over 
de fundamentele waarheden 
van de leer van de rechtvaardi-
ging, die centraal stond tijdens 
de Reformatie van de 16e eeuw, 
nietig verklaard” …

In zijn toespraak in Lund, 
bracht de paus de leerstellige 
meningsverschillen inderdaad 
terug tot het niveau van taal-
kundige misverstanden, toen 
hij zei dat, in wezen, de af-

scheiding werd veroorzaakt door louter 
kleingeestigheid “als gevolg van angst of 
vooroordeel over het geloof dat de gelo-
vigen van andere godsdiensten belijden 
met een ander accent en een andere taal”.

Sacramenten

Wat betreft de Sacramenten, blijft het 
cruciale punt van onenigheid de Eu-
charistie en in het bijzonder de moge-
lijkheid – of niet – voor katholieken en 
protestanten om de Communie geza-
menlijk te ontvangen, tijdens dezelfde 
plechtigheid.

Een jaar geleden, tijdens een bezoek aan 
de lutherse tempel in Rome, vroeg een 
protestantse vrouw, die met een katho-
liek getrouwd was, aan de paus of zij 
de Communie kon ontvangen tijdens 
de Mis. Franciscus had geantwoord met 
een snelle reeks “ja, nee, ik weet het niet, 
bepaal dat zelf,” wat iedereen de indruk 
gaf dat hij de “deur had geopend” voor 
de intercommunie. …

[Zeker], in Lund heeft de plechtige ge-
zamenlijke verklaring van lutheranen 
en katholieken met geen woord gerept 

H. Mis in Malmö.
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over dit specifieke punt. Er stond echter 
met nadruk een wens in: “Veel leden van 
onze gemeenschappen wensen de Eucha-
ristie aan een zelfde tafel te ontvangen, 
als concreet bewijs van volledige een-
heid. Wij ondervinden het leed van hen 
die hun hele leven delen, maar niet de 
verlossende aanwezigheid van God aan 
de eucharistische tafel kunnen delen. 
Wij erkennen onze gemeenschappelijke 
herderlijke verantwoordelijkheid om ant-
woord te geven op de geestelijke dorst en 
honger van onze gelovigen om één te zijn 
in Christus. Vurig wensen wij, dat deze 
wond in het Lichaam van Christus wordt 
genezen. Dat is het doel van onze oecu-
menische pogingen, dat wij voortgang 
willen maken, tevens door onze verplich-
ting te hernieuwen voor het theologische 
gesprek”.

Dit is dezelfde wens, die Franciscus 
doeltreffend had geuit, in zijn schijnbaar 
onsamenhangende antwoord, dat in wer-
kelijkheid koel berekend was, dat hij gaf 
in de lutherse tempel in Rome.

Missie

Tenslotte, in Lund heeft paus Francis-
cus niets toegevoegd, met betrekking 
tot het onderwerp van de evangelise-
rende missie van de Kerk, aan datge-
ne wat hij reeds gezegd en tientallen 
malen heeft herhaald, de laatste keer 
enkele dagen voor deze reis, in een 
interview met de Zweedse jezuïet Ulf 
Jonsson voor La Civiltà Cattolica: “We 
moeten één criterium heel duidelijk 
onder alle omstandigheden voor ogen 
houden: proselitisme bedrijven op ker-
kelijk gebied, is een zonde. Benedictus 
XVI heeft ons voorgehouden dat de 

Kerk niet groeit door bekeringsijver, 
maar door aantrekkingskracht. Prose-
litisme is zondig gedrag”. 

Op dezelfde wijze, op 13 oktober, toen 
hij een grote groep lutheranen toesprak, 
die op pelgrimstocht naar Rome waren 
gekomen, deed Franciscus de volgende 
uitspraak: “Proselitisme is het sterkste 
vergif dat het oecumenische proces kan 
aantasten”.

Dezelfde gedachte bevestigde hij, toen 
hij sprak tot orthodoxe christenen in Tbli-
si, in Georgië, op 1 oktober van dit jaar: 
“Er bestaat een grote zonde tegen het oe-
cumenisme: het proselitisme. Men mag 
orthodoxen nooit bekeren”.

En op Cuba, op 12 februari, in de geza-
menlijke verklaring die hij aflegde met 
Kyrill, de patriarch van Moskou: “De 
missie van de Kerk om het Evangelie te 
prediken in de wereld van vandaag … 
houdt wederzijds respect in voor de leden 
van de christelijke gemeenschappen en 
sluit iedere vorm van proselitisme uit”.

In het laatste geval heeft Franciscus dui-
delijk gemaakt wat hij onder proselitisme 
verstaat: “het gebruik van oneerlijke me-
thoden om gelovigen over te halen om 
van de ene Kerk naar de andere over te 
gaan, waarbij men hun godsdienstvrij-
heid of hun tradities ontkent”.

Maar paus Bergoglio is bijna nooit 
zo alert geweest om de betekenis en 
reikwijdte van zijn veroordeling van het 
proselitisme te definiëren.

In de meeste gevallen beperkt deze ver-
oordeling zich tot het uitsluiten van de 
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bekering van protestanten en orthodoxen 
tot het katholieke geloof, maar schijnt 
deze zich uit te breiden tot de bedoeling 
om de vorming van leerlingen en het do-
pen van alle mensen te verbieden.

Op 7 augustus 2013, haalde hij voor de 
eerste keer uit tegen het proselitisme, 
toen hij in een videobericht aan de Argen-
tijnen ter gelegenheid van het feest van 
de H. Cajetanus van Thiene verklaarde: 
“Ga je iemand overtuigen om katholiek 
te worden? Nee, nee, nee, zoek hem op, 
hij is je broeder. En dat is genoeg”.

Op 1 oktober, tijdens een onderhoud met 
Eugenio Scalfari, de oprichter van het 
dagblad La Republica en een leidend ver-
tegenwoordiger van de geseculariseerde 
gedachte, toonde de paus zich nog on-
voorwaardelijker, als Scalfari zijn woor-
den getrouw heeft weergegeven: “Pro-
selitisme is een plechtige dwaasheid, het 
heeft geen zin”. …

En Sandro Magister brengt tot besluit in 
herinnering:

Het is een feit, dat het verval van de 
missiegeest één van de leidende facto-
ren blijft in de crisis die de Kerk tegen-
woordig confronteert. En toch blijft paus 
Franciscus uitvallen naar het tegenover-
gestelde; met andere woorden, hij vecht 
tegen een veronderstelde uitbreiding 
van het proselitisme, hoewel geen enkel 
sociologisch onderzoek daarvan sporen 
heeft ontdekt.

En om het “gif” te verslaan, dat immers 
zonde is, benadrukt hij dat de bekendma-

king, de evangelisatie, de missie, moet 
worden gereduceerd tot een stomme ge-
tuige, omdat wij in principe – verklaarde 
hij – “allemaal kinderen van God zijn” –  
zelfs nu, zelfs mensen die moslim, boed-
dhist, hindoe, agnosticus of atheïst zijn.

Dit is een van de meest onverklaarbare 
tegenstrijdigheden van het pontificaat 
van Franciscus, maar het is ook een van 
de sleutels van zijn succes. (althans in de 
ogen van de wereld en van de media – 
opmerking van de uitgever) Ook in Lund.

Op 2 november, publiceerde pater Chris-
tian Bouchacourt FSSPX, overste van 
het district Frankrijk, een communiqué 
over de gezamenlijke verklaring van de 
paus en de lutheranen, waarin hij zei: 

Hoe kunnen wij nu “dankbaar zijn voor 
de spirituele en theologische gaven, 
ontvangen door de Reformatie”, terwijl 
Luther een duivelse haat toonde tegen de 
soevereiniteit van de paus, een godslas-
terlijke minachting voor het H. Misoffer, 
evenals een afwijzing van de reddende 
genade van onze Heer Jezus Christus? 
Hij vernietigde tevens de doctrine van 
de Eucharistie, door de transsubstantia-
tie af te wijzen, keerde zielen af van de 
H. Maagd Maria en ontkende het bestaan 
van het vagevuur. …

Wij nodigen de gelovigen van het dis-
trict Frankrijk uit om te bidden en boete 
te doen voor de paus, zodat Onze Heer, 
wiens plaatsbekleder hij is, hem moge 
besparen voor dwalingen en hem bewa-
ren in de waarheid, waarvan hij de be-
waker is.

(Bronnen: vatican/apic/imedia/LPL/chiesa) 
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Nieuws van de  
Priesterbroederschap

Het nieuwe Priesterseminarie St. Thomas van Aquino in Virginia (VS), ca. 200 
kilometer zuidoostelijk van Washington (D.C.) gelegen, de grootste nieuwbouw in 
de geschiedenis van de Priesterbroederschap St. Pius X, werd op 4 november 2016 
door Mgr. Bernard Fellay, Algemeen Overste, ingezegend. Het seminarie biedt plaats 
aan 120 seminaristen!

Mgr. Marcel Lefebvre 
antwoordde in 1975 op 
de vraag: “Wat zullen de 
priesters van Ecône later 
doen?”: “Zij zullen tot be-
houd en uitbreiding van 
het katholiek priesterschap 
het aantal seminaries doen 
toenemen, want dat is het 
hoofddoel van de Priester-
broederschap St. Pius X”.
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De Litanie van  
Onze-Lieve-Vrouw

Dignare me laudare te, Virgo Sacrata.

V. Geerebaert C.ss.R. 
(Leuven, St.-Alfonsus-Drukkerij, 1930)

Heilige Maria, bid voor ons.

Als we de zinnebeeldige aanroepingen 
van de litanie en ook de lofspraken, 
waarin de koninklijke waardigheid 
van onze hemelse Moeder in al haar 
omvang bezongen wordt, uitschake-
len, dan bejubelen bijna al de andere 
eretitels van de litanie de twee grootste 
heerlijkheden van O. L. Vrouw, die te-
vens de reden en de grondslag van al 
haar voorrechten zijn, namelijk: haar 

maagdelijke zuiverheid en het godde-
lijk moederschap, terwijl in de eerste 
aanroeping Maria’s heiligheid wordt 
geprezen, die een vereiste is van het 
goddelijk moederschap, en de bekro-
ning van haar maagdelijke zuiverheid.

Maria! Wat is de betekenis van deze 
naam?

Niet minder dan 67 betekenissen 
zijn er aan gegeven. Om echter de ware 
te kunnen vaststellen, mogen wij niet 
uit het oog verliezen dat hij van semiti-
sche oorsprong is, en in het Hebreeuws 
Miryâm luidt.

Een van de meest verspreide ver-
klaringen van die naam is ongetwijfeld 
mare amarum, zee van bitterheid, een 
verklaring welke gretig door het ge-
lovige hart aanvaard werd, omdat de 
Mariavereerders in haar betekenis, een 
profetische toespeling zagen op het bo-
venmenselijk lijden, dat Maria tot de 
Moeder van smarten zou maken.

Maar deze zin is niet te verdedi-
gen, want dan zou die naam in het oos-
pronkelijke niet Miryâm, doch gekeerd 
Yâm-mar moeten luiden.

Ook wordt vaak aan die naam 
de betekenis gehecht van stilla maris, 
druppel van de zee, wat de mensen heb-
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ben veranderd in stella maris, sterre der 
zee, omdat O. L. Vrouw van oudsher 
zeesterre genoemd wordt.

In de laatste tijd huldigt men meer 
de mening, dat Maria van het Egyptisch 
woord meri, dat bemind betekent, zou 
afstammen. Wij voor ons voelen meer 
voor de zuiver semitische oorsprong 
van die naam, en menen dat Miryâm 
geen samengesteld woord is. Denkelijk 
komt Miryâm van de stam mara, en is 
âm eenvoudig een uitgang zonder bij-
zondere betekenis. Mara nu kan niets 
anders betekenen dan weerspannig of-
wel welvarend, en daarom ook, vooral 
als men met Oosterse opvattingen reke-
ning houdt, schoon. Wie nu kan aanne-
men dat men een meisje bij de geboorte 
de naam van weerspannige zal geven? 
Vandaar ligt het besluit voor de hand, 
dat Maria niets anders dan schone be-
tekent.

Verschillende Kerkvaders zijn van gevoe-
len, dat God, zo Hij zelf voor Abraham, 
Isaac, Jacob, Johannes de Doper, Petrus 
en anderen de naam heeft gekozen, Hij 
ook de naam van de allerheiligste Maagd 
moet hebben geopenbaard.

De naam van Maria, zo leren de heiligen, 
bezit een wonderbare kracht, en nooit zal 
hij te vergeefs aangeroepen worden. “Hij 
besluit in zich,” zegt de H. Petrus Cani-
sius, “een buitengewone genade en een 
goddelijke kracht”. “Hoe hevig de beko-
ringen ook mogen zijn,” zo bemoedigt 
ons de H. Alfonsus, “hoe geweldig de 
stormen ook loeien, hoe ook het bootje 
van de ziel op de onstuimige zee van de 
wereld wordt heen en weer geslingerd, 
als u de naam van Maria hebt aangeroe-

pen, dan hebt u zeker de zege op de dui-
vel bevochten”.

Wat ligt in een naam ook vaak een diepe 
en treffende betekenis verborgen! Van-
daar het Latijnse gezegde: Nomen est 
omen de naam is een voorteken. Geldt 
dit niet in de hoogste mate van Maria’s 
naam?

Betekent Maria schone, volgens 
de meest verspreide overlevering, dan 
moet O. L. Vrouw lichamelijk buiten-
gewoon schoon, mooi geweest zijn. Als 
Jezus ontegensprekelijk het mooiste 
van alle mensenkinderen was, dan ligt 
het voor de hand dat Maria in schoon-
heid alle vrouwen overtrof. Moest zij 
immers niet in alles haar aanbiddelijke 
Zoon waardig zijn?

Maar bij Jezus’ Moeder, is geen 
sprake van die zinnelijke schoonheid, 
die, terwijl zij de ogen trekt, in het 
hart van de aanschouwer, het onzalig 
vuur van de hartstochten ontsteekt. … 
Neen, Maria’s lichamelijke schoonheid 
was door een bovenaardse glans, wel-
ke uit haar ziel straalde, gelouterd en 
veredeld; zij was een schoonheid van 
een hogere, een hemelse orde. Vandaar 
boezemde zij allen, maar vooral haar 
zuivere echtgenoot, eerbied voor haar 
in, wekte hemelse gedachten, en ont-
stak in het hart het vuur van de godde-
lijke liefde.

Maar wat is Maria’s lichamelijke schoon-
heid, vergeleken bij de heerlijkheid van 
haar ziel, die voor het oog van onze geest 
straalt, wanneer wij Haar aanroepen: Hei-
lige Maria, bid voor ons.

Verrukkelijk moet haar zielenadel 
geweest zijn! Of moest zij, die uitver-
koren was om Moeder van de Verlos-
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ser te worden, niet buitengewoon wel-
gevallig in de ogen van God geweest 
zijn?

En wat anders dan deugd en hei-
ligheid maakt de ziel bekoorlijk voor 
God? Vandaar stond het in Gods raads-
besluiten vast, dat de goddelijke Moe-
der het meesterwerk van Zijn almacht 
en liefde zou worden. God verwijder-
de dan ook van haar ziel alles, wat 
maar enigermate Zijn misnoegen kon 
opwekken. Van erfzonde is in Maria 
geen sprake, want al wie ook maar één 
ogenblik met de smet van de erfzonde 
was besmeurd, was op dat ogenblik een 
voorwerp van afkeer voor God. Wat lag 
bovendien meer voor de hand, dan dat 
God, die toch Zijn Moeder allerinnigst 
moest beminnen, haar hart heeft ge-
vormd, tot het allerbeminnelijkste hart, 
en dat te meer, daar Hem alles ten dien-
ste stond, om haar ziel tot ideaal van 
heiligheid om te scheppen?

Terecht bemerkt de H. Alfonsus: 
“Indien het de mens gegeven was zelf 
zijn moeder te kiezen, wie zou dan de 
voorkeur geven aan een slavin boven 
een koningin, aan een bedelares bo-
ven een edelvrouw, aan een vijandin 
van God boven een heilige?” Als het 
in onze macht had gelegen, het hart 
van onze moeder zelf te vormen, zou-
den wij dan niet alles hebben geweerd, 
wat maar het minste mishagen kon op-
wekken, om dat hart te vormen tot het 
pronkjuweel van alle harten? Welnu, 
als wij zo zouden handelen, kon God 
het dan anders?

God heeft daarom de ziel van Maria 
niet alleen van het eerste ogenblik van 
haar bestaan geheiligd, maar haar toen 
reeds tot een buitengewone heiligheid 

verheven. God immers tooit iedere ziel 
met die genaden, welke beantwoorden 
aan haar bestemming. Maria nu was uit-
verkoren om de tempel en de troon van 
de Godheid te worden. Hoe kan het dan 
ook anders, dan dat Maria’s ziel, van het 
eerste ogenblik van haar schepping, op 
buitengewone wijze met genaden werd 
begiftigd, welke in harmonie waren met 
de hoge waardigheid van  het goddelijk 
moederschap?

En is het ook niet waar, dat de ga-
ven van God gelijke tred houden met 
Zijn liefde? Maar wie zal de liefde van 
God schetsen voor Zijn toekomstige 
Moeder? Geen twijfel, of die liefde van 
God voor Maria, was groter, inniger, 
vlammender, dan die welke God voor 
al de heiligen tezamen koestert. Maar 
dan moet God Maria ook een heilig-
heid hebben medegedeeld, waarbij de 
heiligheid van alle hemelgeesten en 
zaligen verbleekt, zoals de glans van 
de sterren dof gestraald wordt door de 
luister van de zon.

Omdat Maria bevrijd bleef van de erf-
zonde, kende zij ook de droeve gevol-
gen van die zonde niet. De waterspiegel 
van haar ziel werd dan ook nooit door de 
minste rimpeling bewogen, omdat geen 
drift zich ongeregeld verhief; haar hart 
werd door de glans van de aardse goede-
ren geen ogenblik betoverd of in onrust 
gebracht. Wanneer woest opgezweepte 
golven, zich met onstuimige kracht op 
de rots werpen, wordt ten hoogste haar 
voet bevochtigd, zij zelf blijft onbewo-
gen; zo vermochten noch de schatten en 
rijkdommen van deze wereld, noch haar 
ontspanningen en vermaken, iets op de 
genaderots, waarop de goddelijke tempel 
van Maria’s ziel was gebouwd, want al 
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de neigingen van haar hart leidden haar 
ziel als natuurlijk naar God en naar de 
deugd.

Zeker Maria was vrij, maar de stroom 
van de genade, waarop haar ziel dreef, 
was zo machtig, dat hij altijd haar hart 
naar het hemelse en het eeuwige richtte. 
Omdat die maagdelijke ziel nooit door 
ongeregelde verlangens werd aangevoch-
ten, daarom had de genade vrij spel in 
haar, zonder ooit de minste tegenstand 
te ondervinden, en zo vloog haar ziel, op 
de vleugels van de liefde, rusteloos naar 
God.

Daar, zoals de godgeleerden ver-
zekeren, elke daad in die uitmuntende 
zielsgesteltenissen verricht, de heilig-
makende genade vermeerdert, de ziel 
inniger met God verenigt, en haar ook 
welgevalliger maakt in Gods oog, wat 
onbegrijpelijke vorderingen moet Ma-
ria dan niet elk ogenblik in de goddelij-
ke liefde hebben gemaakt, en hoe moet 
de Allerhoogste, met altijd groter teder-
heid, op Zijn uitverkoren Bruid hebben 
neergezien! 

En de vorderingen in Gods liefde, 
waren ook hierom zo verbazingwek-
kend, omdat in Maria’s hart, de liefde 
veel vroeger ontkiemde dan bij ons, 
gewone stervelingen.

Zeker, en dit lijdt geen twijfel, de 
lichamelijke ontwikkeling van Maria 
had haar gewone verloop, en van zwak 
en tenger kind, groeide zij geleidelijk 
op tot maagd en vrouw; maar wat de 
werking van haar ziel betreft, deze 
openbaarde zich, volgens het algemeen 
gevoelen van de godgeleerden, reeds 
van het eerste ogenblik van haar be-
staan, zodat zij toen reeds van het volle 
gebruik van haar verstand beschikte, en 

dan nog wel van een verstand, dat niet 
door de minste nevel van de zonde was 
verduisterd.

Wie mocht menen dat deze be-
wering uit de lucht gegrepen is, moet 
luisteren naar de bedenkingen van de 
godgeleerden. Bij hen toch geldt als 
stelregel: Wat God heeft gedaan voor 
een ander, dat heeft Hij ontwijfelbaar 
ook voor Zijn gezegende Moeder ge-
daan, op voorwaarde echter, dat het 
niet met Maria’s karakter en roeping 
in strijd zou wezen.

Het spreekt vanzelf, dat wij van fantas-
tische voorrechten niets willen weten. 
Om zulk een voorbeeld te noemen, is 
de vraag, door de een of andere geleerde 
uit vroegere eeuwen gesteld: zou Maria 
al de wetenschappelijke werken hebben 
gekend, welke in de loop van de eeuwen 
zouden verschijnen?

Zeker, God kon de nodige won-
deren doen, om dit vreemde voorrecht 
aan Maria te bezorgen, want het is de 
Almachtige even gemakkelijk om één, 
of om honderd wonderen te doen; maar 
wie begrijpt niet het redelijke van het 
aangenomen princiep, dat God niet 
zonder reden Zijn wonderen verme-
nigvuldigt?

Wat had het trouwens Maria kun-
nen baten, te weten wat er over enige 
honderden jaren later zou geschreven 
worden? Die kennis had noch Maria 
noch anderen gebaat, en haar deugd 
en heiligheid zou zij niet in het minst 
hebben bevorderd.

Als het echter gaat om gaven en 
gunsten die Maria’s ziel verheffen, dan 
is de stelregel van de godgeleerden 
uiterst redelijk; want welke zoon zou 
niet alles doen om zijn moeder genoe-

De Litanie van Onze-Lieve-Vrouw
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gen te geven en haar te verheerlijken? 
Welnu, het is zeker dat Adam en Eva 
over het gebruik van hun verstand be-
schikten, van het eerste ogenblik af van 
hun bestaan, en volgens verschillende 
H. Vaders, zou ook de H. Johannes de 
Doper in de schoot van zijn moeder, 
met datzelfde voorrecht begunstigd 
zijn geworden. Waarom, mogen wij 
met recht vragen, zou de Almachtige 
Maria niet met dit 
wonder hebben be-
gunstigd? En dat te 
eerder, omdat van 
haar kant niets het 
verhinderde, want het 
kind bezit ten slotte 
de vermogens om te 
kunnen denken en 
willen. Daarbij komt 
nog, dat Maria, zodra 
zij over het gebruik 
van haar verstande-
lijke vermogens be-
schikte, God schitte-
rend door haar liefde 
kon verheerlijken, en 
verdiensten voor de 
hemel verzamelen. Zou God dan die 
gunst niet voor Zijn Moeder hebben 
overgehad, ook al moest Hij daarom 
wonderen werken?

O onbegrijpelijk geheim! Wie Maria in 
haar kindsheid gadesloeg, aanschouwde 
slechts een teer en tenger wichtje, dat 
voortdurend de waakzame zorgen van 
zijn moeder nodig had; maar in dat li-
chaampje huisde een ziel, die reeds over 
al haar vermogens beschikte. Haar ver-
stand en haar wil waren dan ook steeds 
naar God gekeerd; want, omdat Maria 
nooit de erfzonde met haar noodlottige 

gevolgen had gekend, was haar verstand 
niet door de glans van de aardse goede-
ren verblind geworden. Nauwelijks zag 
zij dat God haar hoogste goed was, of 
met al de krachten van haar wil, die niet 
als de onze verzwakt en ontzenuwd was, 
streefde zij naar Hem, zij kende geen gro-
ter vreugde, dan Gods wil te volbrengen, 
en Zijn welbehagen in alles te bevredi-
gen. Waarlijk, haar ziel was als de zon, 

die weliswaar, bij haar 
ontwaken aan de oos-
telijke horizon, slechts 
matte tinten verspreidt, 
maar hoger rijzend 
aan de blauwe hemel, 
een steeds klaardere 
en meer verblindende 
lichtglans uitstraalt. 
Wel mocht de aarts-
engel Gabriël, bij de 
blijde boodschap, Ma-
ria met deze woorden 
begroeten: “Wees ge-
groet, u, die vol van 
genade zijt”.

Maar die volheid 
zou nog overstelpen-

der worden, want Maria’s ziel was als 
een stroom. Waar een stroom in de 
bergen ontstaat, daar vormt hij slechts 
bronnen, die samenvloeien tot een 
beek, maar hoe meer water op zijn ver-
dere tocht door de dalen tot hem vloeit, 
hoe meer hij zijn oevers verbreedt, en 
zijn bedding uitdiept.

Welnu, geen rijker bron van ge-
nade, dan de vereniging met Christus. 
Maar kan wel iemand inniger vereni-
ging met Christus uitdenken, dan die 
welke tussen Jezus en Maria bestond, 
sinds het ogenblik waarop zij de Zoon 
Gods onder het hart droeg? Bij die 
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innige vereniging, kan die van de H. 
Communie het in innigheid niet ha-
len, want wie communiceert, ontvangt 
slechts Christus onder broodgedaante, 
terwijl Maria Hem lichamelijk in haar 
maagdelijke schoot mocht dragen, en 
haar eigen bloed aan het goddelijk 
Kind mededeelde.

De vrouw, die de blijde hoop mag koes-
teren weldra moeder te worden, denkt 
rusteloos, en met onuitsprekelijke liefde, 
aan de vrucht haar door de hemel ge-
schonken. Wat moet er dan omgegaan 
zijn in de ziel van de Moeder van de 
Heer, sinds zij met goddelijke zekerheid 
wist, dat zij de Verlosser van de wereld 
zou baren? Moeten die maanden niet een 
voortdurende zielsverrukking geweest 
zijn, terwijl de gevoelens van verbazing, 
liefde en dankbaarheid zich om de beurt 
uitten, in de heerlijkste akten en de vu-
rigste verzuchtingen? Maar wie zal dan 
in staat zijn de hemelse schatten te be-
schrijven, waarmede die uitverkoren ziel 
verrijkt werd?

En de liefde van Maria tot Jezus, 
is zij niet hoger in haar hart opgevlamd, 
toen zij Jezus, haar Kind, op de armen 
mocht dragen en aan haar moederhart 
drukken; toen zij de Verlosser onder 
haar ogen mocht zien opgroeien tot 
knaap, tot jongeling, tot man, toen zij 
Zijn spel, Zijn arbeid, Zijn gebed mocht 
aanschouwen, toen zij dertig jaren lang 
de tederste bewijzen van hartelijke kin-
derliefde mocht smaken?

Maar de hoogste volheid van de gena-
den wordt slechts door de grootste offers 
bereikt. En of de Voorzienigheid van dit 

heldhaftig moederhart offers zou vragen, 
en wel vele en de pijnlijkste! Daaraan 
viel na Simeons voorspelling niet meer 
te twijfelen. Denk slechts aan de angsti-
ge vlucht naar Egypte, aan de nijpende 
armoede van Nazareth, denk vooral aan 
Calvarië, met zijn ontzettend kruis! Doch 
hebben al deze offers haar moederhart 
verscheurd, zij hebben haar nooit in haar 
liefdevolle gelatenheid doen wankelen, 
maar steeds haar ziel gelouterd en ver-
rijkt.

Gewaagde dan ook de aartsengel 
van Maria’s volheid van genade, de H. 
Kerk mag gewagen van een volheid 
van heiligheid, welke de smetteloze 
Moedermaagd, onder alle schepselen, 
tot een ideaal van bovennatuurlijke 
schoonheid maakt. Tota pulchra es 
Maria! Inderdaad, Maria, u bent won-
derschoon!

Gebed: O goddelijke Moeder Maria, 
om slechts één genade wil ik u bidden, 

maar haar moet u mij dan ook in al 
haar volheid schenken. Zorg dat ik, uw 
onwaardige dienaar, steeds uw naam 
indachtig blijf; dat hij nooit van mijn 

lippen wijkt, maar zeker niet in de 
uren van angsten en gevaren. Om geen 
andere gunst smeek ik u, overtuigd als 
ik ben, dat ik nooit verloren zal gaan, 

wanneer u uw moederhand steeds 
beschermend over mijn hoofd houdt 

uitgestrekt. (H. Bonaventura)

Oefening: In alle moeilijkheden, in het 
uur van strijd en van lijden, maar vooral 
in de ogenblikken van neerslachtigheid 
en bekoring, dan de naam van Maria 

aanroepen.

… wordt vervolgd …

De Litanie van Onze-Lieve-Vrouw
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Zondag 6 november 
2016 snuffelkerstmarkt in 
de priorij te Gerwen, die 
de week daarop gevolgd 
werd door een interessan-

te boekenmarkt!

Voor elk wat wils!

Terugblikken

Zondag 20 november St. 
Clemensfeest in Gerwen. 

Pater de Beer krijgt een 
priestertaart voor zijn 

20-jarig jubileum en mag 
gaan aansnijden!
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Terugblikken

De kinderen in 
Gerwen, groot 
en klein, zijn in 
afwachting van 

Sinterklaas, die ons 
op het patroons-

feest altijd weet te 
gedenken!
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Terugblikken

In onze kapel te Leiden hebben 26 
kinderen hun schoen gezet. Druk-
te voor Sint en Piet natuurlijk, 26 
schoenen! Het leek wel een winkel! 
En inderdaad, er kwam een verras-
sing in! Wat zijn ze toch goed!
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De Kruisvaarder bidt, communiceert en offert zich op voor de intentie, 
die Mgr. B. Fellay, algemeen overste van de Priesterbroederschap St. 

Pius X, iedere maand opgeeft.

December: voor de zielen in het vagevuur!

Januari: voor hen, die in de oorlog alles verloren hebben!

Beste Kruisvaarders,

Na de dood van koning Salomon (931 
voor Christus) valt het land van het uit-
verkoren volk van het Oude Verbond 
(de Joden) uiteen in twee landen: het 
Noordrijk Israël en het Zuidrijk Juda. 
De koningen van het Noordrijk hebben 
niet graag dat de gelovigen op de grote 
feesten de goede God gaan aanbidden 
in de enige toenmalige kerk op aarde: 
de tempel van Jeruzalem. Jeruzalem is 
namelijk de hoofdstad van het Zuidrijk 
Juda. De Noordkoningen maken een 
eigen heiligdom in Beth-El, waar ze 
willen dat de mensen God aanbidden in 
de vorm van een gouden stier. De 
Noordkoningen zijn ook om een ande-
re reden geen lieverdjes: de ene volgt 
de andere dikwijls op nadat hij zijn 

voorganger heeft vermoord. Zo Jehoe 
in 842. Hij wordt wel door God geroe-
pen de slechte koning Achab op te vol-
gen, maar niet op díe manier: hij laat de 
oude koningin van de paleismuren 
gooien en de prinsjes onthoofden. De 
goede God stuurt de profeten Amos en 
Osee: “De bloedschuld van Jehoe en 
zijn opvolgers zal worden bestraft!” En 
ja: eerst valt het oostelijke buurland 
Aram (= Syrië) aan. Terwijl die twee 
landen elkaar bevechten ontstaat echter 
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ten noordoosten van 
hen, in wat nu 
Oost-Syrië en 
Noord-Irak is, een 
machtig buurland: 
het Assyrische Rijk. 
De Assyriërs zijn 
een geducht krijgs-
volk met fantasti-
sche boogschutters, 
strijdwagens, ruiters 
en belegerings-
werktuigen (om 
stadsmuren te bre-
ken). In 745 voor 
Christus hebben ze een machtige ko-
ning: Tiglat-Pileser III. Met zijn strijd-
troepen verovert hij de rijken van de 
Hettieten (Turkije), Babylon (Zuid-

Irak), Medië (Noordwest-Iran) en Fe-
nicië (Libanon). Om de baas te blijven 
over al deze vreemde volkeren 
nemen de Assyriërs de leiders van 
die volkeren mee naar hun land 
en omgekeerd gaan Assyrische 
soldaten met hun gezinnen wonen 
in de veroverde landen. Zo kun-
nen de vreemde volkeren moeilijk 
nog in opstand komen! Zolang 
deze volkeren braafjes “ja” knik-
ken, worden ze nog vrij goed be-

handeld, maar als ze “neen” zeggen, 
worden ze gruwelijk gestraft: op een 
spitse paal gespietst! En dan is het de 
beurt aan de met elkaar vechtende lan-
den Syrië en Israël! In 733 breekt Tig-
lat-Pileser Syrië. Zijn opvolger Salma-
nasser V dwingt Israël tot overgave. De 
edelste mensen van het land worden 
meegenomen naar de prachtige hoofd-
stad van Assyrië: Ninive. Onder hen is 
een jonge, pas gehuwde en vrome man: 
Tobit. Samen met nog een aantal ande-
re gelovigen is hij zijn leven lang trouw 
naar de tempel van Jeruzalem op bede-
vaart gegaan. Van kinds af aan heeft hij 
gebeden en is hij zeer goed geweest 
voor de arme mensen. Hij is nog niet al 
te lang gehuwd met Anna, als hij met 
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haar en vele andere Joden naar Ninive 
gesleept wordt. Hij ziet dat de meeste 
Joden in dit heidense land ophouden 
God te dienen en gaan leven net als de 
heidenen. Maar Tobit en zijn vrouw 
blijven trouw. En hij heeft nog geluk 
ook: hij mag gaan wer-
ken als inkoper van de 
Assyrische koning. Zo 
verdient hij behoorlijk 
geld en kan hij overal 
in het rijk rondreizen. 
Waar hij ook komt be-
zoekt hij de gelovige 
Joden en geeft hun 
moed om ook hier, nu 
ze alles verloren heb-
ben, trouw aan God te 
blijven, te bidden, 
Gods feesten te vieren 
en de Schrift te lezen. Het blijft niet 
alleen bij woorden: de armen geeft of 
leent hij geld en verzamelt er velen in 
zijn huis voor het vieren van de grote 
feesten. Eén van de armen, aan wie To-
bit geld leent, is Gabel uit Rages in het 
bergland van Medië. In 705 komt er 
echter een nieuwe koning in Assyrië: 
Sennacherib. Hij valt nu ook het 

Zuidrijk Juda aan. Met een enorm leger 
verschijnt hij voor Jeruzalem, waar net 
de heilige koning Hizkía heerst, gehol-
pen door de grote profeet Isaias. Sen-
nacherib is er zeker van te winnen zoals 
altijd, tot hij de volgende morgen de 

schok van zijn leven beleeft: in de 
nacht heeft een engel Gods een ratten-
plaag over het Assyrische legerkamp 
gestuurd en die hebben een dodelijke 
ziekte verspreid: de pest! Zo vernietigt 
de goede God in één nacht de vijanden 
van zijn volk: 185.000 Assyrische sol-
daten! Woest keert Sennacherib naar 
zijn hoofdstad Ninive terug! En dat is 

slecht nieuws voor Tobit en de 
andere Joden: “Dood alle Joden 
die onder ons wonen en nog vrij 
op straat rondlopen! Wie ze pro-
beert te begraven moet ook wor-
den gedood!” Gelukkig zijn 
Tobit en Anna niet op straat, 
maar Tobit verliest wel zijn baan 
en vindt de volgende dag overal 
lijken van gelovigen! Tobit zegt: 
“Ook het lichaam van een gelo-
vige moet eerbiedig worden be-
handeld!” Hij riskeert zijn nek! 
In de nacht gaat hij met een aan-
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tal vrienden de dode lichamen nemen 
en in zijn huis verbergen (jaajks!), om 
ze dan de volgende dag eervol te begra-
ven op een plek in de buurt van zijn 
huis, waar de Assyrische politie het niet 
kan zien. Op zonnige dag heeft hij weer 
vermoorde gelovigen begraven, wan-
neer hij zich op een bank tegen de muur 
van zijn huis neerzet om te rusten van 
de arbeid. Wat hij niet weet, is dat net 
boven hem, in de dakrand, zwaluwen 
aan het nestelen zijn. Op het ogenblik 
dat hij naar omhoog kijkt laten die dier-
tjes plots een bombardement van drek 
vallen: recht in de ogen van de arme 
Tobit! Hij schreit het uit van de pijn en 
probeert de ogen uit te wassen! Maar o 
wee: hij is blind! Er heeft zich een soort 
velletje over de oogbol gevormd, dat 
niemand kan verwijderen! Nu moet 
zijn vrouw Anna gaan werken om het 
brood te verdienen. Haar werkgevers 
zijn zo blij met haar goed geweven 
stoffen, dat ze haar op een dag een gei-
tenbokje schenken. Wanneer dan Tobit 
het gemekker hoort, zegt hij: “Vrouw-
tje, we zijn nu wel arm geworden, maar 
ik hoop dat je het bokje niet hebt gesto-
len!” Anna is zwaar verontwaardigd: 
“Wat?? Ik dacht dat ik met een vrome, 
goede man getrouwd was! Nu toon je 
je ware, slechte kant!” Tobit is nu zó 
zwaar getroffen door die harde woor-
den, dat hij in tranen uitbarst en bidt: 
“Heer, als het Uw wil is, laat me alstu-
blieft sterven!” Rond die tijd leeft een 
paar honderd kilometer naar het oosten, 
in Ekbatana, in de bergen van Medië, 
een ander vroom Joods gezin: dat van 
Raguël, zijn vrouw Edna en hun doch-
ter Sara. Dat meisje beleeft een ver-
schrikking: zeven keer huwt ze, maar 
telkens, in de eerste huwelijksnacht, 

ziet ze met ontzetting hoe haar bruide-
gom begint te schreeuwen van de 
schrik en stikt! Wat niemand weet, is 
dat Hasmodaj, de duivel die er zich bij-
zonder mee bezighoudt huwelijken ka-
pot te maken, onzichtbaar rond haar 
zweeft en haar bruidegom wurgt! Die 
demon kan dat alleen, als de mannen 
niet echt volgens het geloof leven en 
Sara alleen maar willen voor haar 
mooie lichaam. Maar dat weet nie-
mand. Op een dag schreeuwt een boos 
dienstmeisje Sara in het gezicht wat 
iedereen denkt: “Zeven hebt u er al ver-
moord! Ga ze rustig achterna, zodat we 
van u nooit kinderen hoeven te zien!” 
Net als bij Tobit in Ninive is dit voor 
Sara de steek teveel in haar hart. Bij het 
venster wenend bidt ook de onschuldi-
ge Sara: “Heer, mijn God, als het Uw 
wil is, laat mij toch sterven!” De goede 
God laat dit harde lijden toe, om hun 
sterker te maken. Hij luistert naar hun  
gebed, maar niet om Tobit en Sara te 
laten sterven. Zijn goedheid is veel gro-
ter dan zij zich kunnen voorstellen! 
Intussen zijn Tobit en Anna al ouders 
van een flinke 18-jarige zoon: Tobias. 
Door de goede opvoeding is ook hij 
vroom zoals zijn vader: hij bidt, is ge-
hoorzaam en helpt waar hij kan. Maar 
zijn ouders worden steeds armer. Dan 
herinnert Tobit zich, dat hij ooit geld 
leende aan Ragel uit Gabes. Als ze dat 
terug zouden krijgen, zouden ze weer 
beter kunnen leven! Tobit roept Tobias: 
“Jongen, neem de schuldbrief mee en 
trek naar het verre Medië!” – “Maar 
papa, dat is ver, ik ken de weg niet en 
het is gevaarlijk onderweg!” – “Klopt, 
zoon! Ga dus in de stad een trouwe, 
sterke Israëliet als reisgezel zoeken, die 
de weg en de streek kent. We zullen 
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hem betalen.” Nauwelijks is Tobias op 
zoek gegaan of hij botst tegen een jon-
ge Israëliet: “Ken jij de weg in Medië?” 
– “Ja, hoor, zeer goed zelfs!” Tobias 
neemt de kerel mee naar zijn vader, die 
hem vraagt: “Hoe heet jij?” – “Ik heet 
Azaría, en ik ben ook een broeder (= 
gelovige). U kunt mij echt vertrouwen, 
ik zal een goed begeleider voor uw 
zoon zijn.” Maar de moeder, Anna 
weent: “Laat ons enig kind toch niet 
gaan!” Tobit antwoordt: “Wees niet 
bang vrouwtje! De goede God zal To-
bias een goede engel meegeven.” Tobit 
heeft er geen idee van hoe wáár zijn 
woorden zijn: Tobias’ gezel ziet eruit 
als de mens Azaría, maar hij ís geen 
mens: het is de heilige aartsengel Ra-
faël! Zo komen Rafaël en Tobias op een 
vroege avond aan bij de brede stroom 
Tigris, waar ze willen overnachten. To-
bias gaat nu met zijn vermoeide voeten 
pootje baden. Nu beleeft híj de schrik 
van zijn leven: een grote zoetwatervis, 
waarschijnlijk een meerval, duikt op 
om hem mee te sleuren en te doden! De 
engel roep gevat: “Snel, pak hem bij de 
kieuwen achter zijn kaken, dan kan hij 
niet bijten! Sleep hem aan land!” Ge-

lukkig kan de jonge Tobias vlug 
handelen. De engel komt erbij 
staan: “Snijd dat beest open: 
hart, lever en gal zijn genees-
krachtig!” Zo gezegd, zo “ge-
opereerd”! Na enkele dagen 
bereiken de twee reizigers het 
bergland bij Ekbatana. De engel 
fluistert: “Jongen, hier wacht 
een bijzonder mooi geschenk op 
jou! Hier wonen Raguël en 
Edna, met hun dochter Sara. 
Het is een bijzonder mooi, ver-
standig en vroom meisje. De 

goede God wil dat je met haar trouwt.“ 
Tobias antwoordt: “Beste broeder 
Azaría: mij niet gezien!  Dat hebben er 
al zeven vóór mij geprobeerd! Ik wil 
het mijn lieve ouders niet aandoen dat 
ze mij ook nog moeten verliezen!” Ra-
faël: “Vriend, dat doet een demon, die 
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kan doden als iemand dat meisje alleen 
maar wil, omdat ze er knap uitziet, aan 
geen gelovig gezinnetje denkt, maar 
zich gedraagt als een wilde ezel! Trouw 
vanavond nog met dat meisje! Maar als 
je met haar dan naar de kamer gaat, 
neem dan hart en lever van de vis en 
verbrand die! Dan zal de duivel Has-
modaj zichtbaar worden, maar jou niets 
kunnen doen! Raak in de eerste twee 
nachten jouw bruidje niet aan, maar bid 
samen voor het slapengaan om de ze-
gen van de goede God voor jullie. In de 
derde nacht mogen jullie elkaar aanra-
ken. Sara zal zeer gelukkig zijn met jou 
en jullie zullen gezegend worden met 
goede, vrome kinderen!” Nu kloppen 
Rafaël en Tobias bij Raguël aan. Die 
herkent de jongen meteen: “Vrouwtje, 
kom kijken! De jonge, flinke zoon van 
die goede Tobit!” Raguël en Edna val-
len Tobias in de armen, wenend van 
geluk, na zoveel ellende. “Blijf een 
paar dagen bij ons, we laten het beste 
schaap slachten!” – Tobias: “Graag, 
goede Raguël, maar eigenlijk zijn we 
onderweg om het nodige geld te halen, 
dat mijn blind geworden vader en mijn 
moeder bitter nodig hebben”.  Ragüel 
en Edna schrikken! Dan draait Tobias 
zich naar Rafaël: “Goede broeder, kan 
jij niet intussen het geld afhalen, ver-
derop in Rages?” Rafaël gaat dus ver-
der, tot bij Gabel, die intussen geen 
arme man meer is. In huize Raguël 
wordt het eten klaargemaakt en nu 
krijgt Tobias Sara te zien, die hem 
vriendelijk begroet. Tobias ziet dat de 
engel niet heeft gelogen: hij is helemaal 
weg van het mooie, goede meisje en de 
verliefde kerel voelt zich onmiddellijk 
innig met haar verbonden! Dan zegt hij 
tegen haar vader: “Raguël, ik zal geen 

hap eten, als ik niet met jouw dochter-
tje mag trouwen!” De drie huisgenoten 
slikken en dan zegt Raguël: “Goede 
kerel, hoe blij zouden we zijn, mocht 
ons kind met een gelovige, degelijke 
kerel als jij trouwen, nog wel de zoon 
van een heilige! Maar … Ik wil eerlijk 
met jou zijn: onze lieve Sara lijdt ver-
schrikkelijk: zeven keer heb ik haar al 
ten huwelijk gegeven, maar alle zeven 
mannen zijn in de huwelijksnacht ge-
storven …” – Tobias: “En tóch wil ik 
met haar trouwen, vanavond nog!” – 
Raguël: “Eigenlijk is mijn dochtertje 
zeer blij met jou. Misschien is de goede 
God ons deze keer genadig …” Met 
vreugde trouwen nu Tobias en Sara met 
elkaar en genieten van het feestmaal. 
Voor ze naar de slaapkamer gaan, be-
gint Sara te wenen: “Ik wil niet dat die 
goede jongen ook nog doodgaat!” Edna 
troost haar dochter: “Heb moed kind, 
de Heer zal al jouw lijden belonen!” Op 
de slaapkamer aangekomen, haalt To-
bias het hart en de lever van de vis te-
voorschijn en steekt ze in een schaaltje 
in brand. In de rook wordt de onzicht-
bare schurk nu zichtbaar: de duivel 
Hasmodaj! Een goede engel (het is Ra-
faël!) springt erop en sleurt hem mee 
naar de woestijn van het verre Egypte, 
waar hij hem vastbindt. Tobias gaat op 
het bed knielen en spreekt tegen zijn 
bruidje Sara: “Zusje, kom, laat ons bid-
den!” Dan bidt hij: “Goede God! Zeer 
hartelijk dank voor deze helpster! Gij 
weet, dat ik haar niet gewoon neem 
omdat ze er knap uitziet, maar om kin-
deren te mogen krijgen, om met hen 
samen U in eeuwigheid te prijzen en 
dienen! Laat mij toch aan Sara’s zijde 
oud worden!” Sara zegt “Amen”, en 
beiden slapen naast elkaar in, zonder 
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elkaar aan te raken. In de nacht nu, 
staat Raguël op en roept zijn knechten: 
“Begin maar al een grafkuil te graven!” 
Dan stuurt hij een dienstmeisje naar 
boven om te kijken … Opgewonden 
snelt ze terug naar beneden: “Hij leeft! 
Hij ligt vredig naast uw dochter te sla-

pen!” Raguël spreekt nu tot de knech-
ten: “Snel! Gooi dat graf weer dicht! 
Mijn geliefde schoonzoon moet dat niet 
merken!” Pas in de derde nacht raken 
de pasgehuwden elkaar aan. Twee we-
ken lang wordt er bruiloft gevierd en 
één van de gasten is Gabel, die met 
Rafaël (en het geld!) komt en 
Tobias ook om de hals valt. 
Raguël en Edna zouden Tobias 
en Sara voor altijd bij zich wil-
len houden, maar Tobias weert 
zich: “Goede vader, mijn oud-
ertjes gaan intussen zeker bij-
na dood van kommer! Ik kan 
hun dat niet aandoen! Ik ben 
toch door papa gestuurd om 
het geld af te halen, zodat ze 
daar thuis niet omkomen van 
armoe! Ik moet gaan!” – Ra-

guël: ”Goed dan, lieve zoon, doe de 
hartelijkste groeten aan jouw lieve ou-
ders! Maar laat ons niet sterven vóór 
we onze kleinkinderen hebben gezien!” 
Rafaël leidt nu Tobias en Sara veilig 
terug naar huis. Anna ziet haar zoon en 
vliegt hem om de hals! Dan laat de 

blinde Tobit zich leiden naar 
zijn zoon en doet onder tranen 
hetzelfde. “Papa, mama, ik heb 
nog iets heel moois mee! Een 
bruidje! Sara, de dochter van 
de goede Raguël en Edna, is nu 
mijn vrouw!” Dan komt ook 
Sara aan en wordt onmiddellijk 
even hartelijk omarmd door 
haar nieuwe ouders. Rafaël be-
kijkt eerst het zaakje en zegt 
dan: “Tobias! Denk je nog aan 
die gal van die vis? Neem hem 
toch en wrijf er mee over de 
ogen van je vader!” – “OK?” 
Tobias doet het en Tobit wrijft 

daarna ook in zijn blinde ogen. Er val-
len letterlijk twee schellen van af en 
goede man ziet weer! De Ninivieten 
weten niet wat ze beleven, wanneer ze 
de goede vroegere blinde voorbij zien 
dansen en God danken! Nu kan hij zijn 
schoondochter zien en de hele beleve-
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nissen van zijn zoon horen. Dan neemt 
Tobit Tobias opzij: “Zoon! Besef je wat 
hier gebeurd is? We moeten die goede 

Azaría veel méér geven dan afgespro-
ken!” – Tobias: “Ja papa! Die man 
heeft mij veilig heen en terug geleid, 
mijn leven gered van die grote vis, het 
geld afgehaald en mij een droom van 
een bruid bezorgd! We moeten die held 
de helft van het afgehaalde geld ge-
ven!” Vader en zoon roepen Rafaël er-
bij, maar die antwoordt: “Nee hoor, hou 
jullie centen! De goede God laat de 
beproeving toe, om jullie beter te ma-
ken. Toen jij, Tobit, in het midden van 
jouw ellende God bad om te sterven, 
zat ook jouw schoondochter Sara in een 
even erge ellende en bad om hetzelfde. 
De goede God weet, dat je je eten liet 
staan om doden te begraven! Hij luis-
terde naar jullie en zond mij. Kijk, ik 
ga jullie een geheim verklappen! Ik 
nam de gedaante van een mens aan, 
maar ik bén geen mens. Mijn naam is 
Rafaël, één van de zeven aartsenge-
len!” Nu ze hem als engel herkennen, 
vallen Tobit en Tobias in grote vrees 

neer! Maar de engel troost hun: “Vrees 
niet, maar loof en dien God in eeuwig-
heid en schrijf al deze gebeurtenissen 
op, zodat nog vele mensen weten, hoe 
goed God is en Hem ook met vreugde 
dienen!” Daarop stijgt Rafaël op en 
verdwijnt richting hemel. Sara en To-
bias krijgen kinderen, die ze even goed 
opvoeden als hun eigen ouders het de-
den. Na de vredige dood van Tobit en 
Anna, gaan Sara en Tobias in Ekbatana 
wonen bij Raguël en Edna. Net op tijd, 
want de Assyrische hoofdstad Ninive 
valt in 612 voor Christus in de handen 
van haar vijanden (Babyloniërs, Meden 
en Perzen) en wordt vernietigd. De na-
komelingen van Sara en Tobias overle-
ven in het ware geloof en zullen de 
terugkeer naar het Heilige Land mogen 
meemaken. De nakomelingen van de 
Israëlieten die waren gaan leven als 
heidenen, worden nergens meer terug-
gevonden: “de tien verloren stammen”. 
Wel zijn er heidenen, die door goede 
gelovigen te leren kennen, nu zélf ge-
lovig worden. In maand januari bidden 
en offeren we voor mensen, die net als 
Tobit en Anna alles hebben verloren in 
de oorlog en zoals Tobit en Sara zeer 
zwaar worden beproefd. Het gebeurt nu 
in Syrië, Irak, Zuid-Soedan, Kongo en 
Nigeria. Bidden we, dat de christenen 
onder hen trouw blijven zoals Tobit, 
Raguël en Gabel met hun gezinnen. 
Bidden we dat zij die nog niet christen 
zijn, maar onder ons christenen gaan 
leven, tot het ware geloof mogen ko-
men. Bidden we dat God hen moge 
troosten, zoals Hij dat met de heiligen 
in de Assyrische verbanning heeft ge-
daan.

Pater K. Huysegems
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De Nacht van de Ogen
“Kerstnacht! Kerstnacht” zongen de klokken van Sankt Anton in het ge-
bergte. “Kerstnacht! Nacht van alle genaden en wonderen! Nacht van 
liefde en van vrede!” Ver galmde de warme klank over het dicht be-
sneeuwde naaldbos, omhoog tot de hoge bergtoppen onder de sterren-
kroon, trok door de dorpsstraat, veelbelovend en lokkend: “Christus is 
geboren! Komt, laten wij Hem aanbidden!”

Overal ontstak het klokkenlied lichten 
achter de vensters. Deuren sprongen open 
en het stille dorp maakte zich op, om het 
pasgeboren kind te begroeten.

De mensen die de kerk binnenkwamen, 
werden begroet door de schitterende ster 
van Bethlehem, die de weg naar de stal 
wees, waarin het Heil van de wereld te 
rusten lag, en de gelovigen verdrongen 
zich rond het heilige wonder, om de krib-
be, het hemelse Kind, Maria en Jozef, de 
engelen en de herders en al die dierba-
re, vertrouwde beelden, die uit de hand 
van Toni Lanscher te voorschijn waren 
gekomen. Ieder jaar kwam er een nieuw 
beeld bij, dus keken de dorpelingen 
dan ook dit jaar weer vol verwachting 

uit naar het nieuwe 
kleine kunstwerk en 
ontdekten helemaal 
aan de rand van het 
heilige wereldje een 
beeld dat iedereen 
wonderlijk bezig-
hield. Daar stond 
een man, gekleed 
als een bedelaar. Zijn 
rechterhand steunde 
op een stok, zijn lin-
kerhand was tastend 

naar voren uitgestrekt. Zijn gezicht was 
omhoog geheven naar de ster, alsof hij 
daar licht vermoedde, waarvan hij echter 
geen schijntje zag; want zijn ogen waren 
dood.

“Een blinde!” fluisterden de mensen el-
kaar toe, “een blinde bij de kerststal!” De 
gestalte van de blinde onthulde schok-
kend leed en grenzeloos gebrek, maar 
ook een heel diep verlangen en een ge-
lovig vertrouwen. Al het leed van de we-
reld, al het heimwee van de Advent, leek 
in hem tot de kribbe te trekken.

De pastoor preekte over de blinde bij de 
kerststal, over het gebrek, dat geen licht 
ziet, en het toch geheimzinnige vermoe-
den, dat hem de behoefte geeft aan de 
wonderdadige handen van het pasgebo-
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ren Godskind. “Zo zijn ook wij in alle 
smart onderweg naar Christus,” legde de 
priester uit. “Ons leed willen wij in Zijn 
handen leggen. We weten niet of Hij ons 
van onze kwaal verlost, maar Hij zal onze 
ziel beslist niet zonder een troostend licht 
laten gaan.” 

Ergens tussen de gelovigen stond Toni 
Lanscher, de jonge beeldsnijder, en 
terwijl hij gespannen luisterde naar de 
woorden van de pastoor, leek het hem net 
of die woorden hem zelf de laatste zin 
van zijn kleine werk openbaarden. Nog 
nooit eerder had hij zo met z’n hele ziel 
zijn snijmes in de stille adventsdagen ge-
leid, en soms had hij het onverklaarbare 
gevoel dat een hogere macht zijn hand 
leidde.

“Je hebt dit jaar je meesterwerk gemaakt, 
Toni,” zei de pastoor lovend, toen de 
Metten waren geëindigd.

“Het zal steeds beter worden,” 
antwoordde Toni, de berggids en de 
houtsnijder. “Maar het laatste en beste 
moet ik toch nog leren. Afgelopen zo-
mer heb ik een professor uit München 
op de berg begeleid. Die heeft toen ook 
in mijn werkplaats rondgekeken en zijn 
lof niet gespaard. Toen raadde hij mij 
aan om de academie in München te be-

zoeken, want alleen daar kon ik leren 
wat ik nu nog te kort kwam. Hij kon 
mij verzekeren dat ik geen collegegeld 
hoefde te betalen en bovendien kreeg 
ik nog een studiebeurs. Natuurlijk heb 
ik dat aangenomen en na het feest van 
Driekoningen ga ik naar München. U 
bent de eerste, die ik het zeg.”

Aandachtig had de grijze priester geluis-
terd, maar zweeg nog lang, toen de jonge 
kunstenaar was uitgesproken.

“Wat denkt u ervan, meneer pas-
toor?” drong Toni Lanscher aan. De 
pastoor hield een tijdje zijn hand voor 
de oude, vriendelijke ogen. Toen keek 
hij de beeldsnijder nadenkend aan en 
zei:

“Hier kan ik je weinig raad geven, 
Toni. Zeker, je zult er in de stad nog 
het een en ander bij leren. Je beelden 
zullen gladder en fijner gesneden zijn, 
ze zullen misschien in de grote wereld 
nog meer erkenning krijgen, dan de 
beelden, die je tot nu toe hebt gemaakt. 
Maar ik vrees, dat bij de uiterlijke ver-
volmaking, zij hun ziel zullen verlie-
zen. Ik ben maar een dorpspastoor en 
heb niet zoveel verstand van jouw vak. 
Wanneer je echter mijn advies wilt, de 
raad van een oude, ervaren man, dan 
is dat deze: Ga niet naar de stad! Blijf 
hier, in je vertrouwde, mooie vader-
land, bij je bergen, bij het kerkje van 
Sankt Anton, want het voornaamste 
leer je op geen enkele school, dat moe-
ten we steeds weer uit ons hart schep-
pen, dat, wat al te gemakkelijk verarmt 
in het lawaai van de wereld.”

“Maar de professor …” stamelde 
Toni beteuterd.

“De professor zal best een bekwa-
me en verstandige man zijn, en meent 
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het beslist goed met je, maar hij leeft in 
zijn wereld, en jij hier, in jouw wereld. 
Blijf hier Toni, neem mijn raad aan! 
Nee, geef nu geen antwoord! Wacht 
daarmee tot na het feest van Drieko-
ningen en vertel me dan, wat je hebt 
besloten.”

“De heilige dag van de Verschij-
ning van de Heer verrijkte de kerststal 
van Sankt Anton met nieuwe pracht, en 
weer verdrongen de dorpelingen zich 
om het wonder van het Morgenland te 
zien, de koningen en de Moren, solda-
ten en hun helpers, kamelen en paar-
den, alles door de bedreven hand van 
Toni Lanscher gesneden.

“Nu, wat het je besloten?” vroeg de pas-
toor aan de jonge kunstenaar, die in de 
namiddag op Driekoningen in zijn kamer 
binnenstapte.

“Ik ga op reis, meneer pastoor!” 
antwoordde Toni, en keek de priester 
onzeker aan. “Het is mij te doen om 
mijn kunst, en zo’n gelegenheid om 
daarin de volmaaktheid te bereiken, 
krijg ik van mijn leven niet meer.”

“Het gaat om je ziel en de ziel 
van je werk!” antwoordde de priester 
ernstig. “Daarom heb ik je afgeraden 
om naar de stad te gaan. Maar nu je het 
besluit hebt genomen, wil ik je niet in 
de weg staan. Ga dus met God en kom 
weer terug, zoals je vertrekt.” De grijs-
aard zweeg even, alsof hij naar woor-
den zocht, die alleen maar met moeite 
konden worden geuit. “Ik ben bang!” 
zei hij eindelijk. “Ik ben bang, dat in de 
stad een groot leed op je wacht.”

“U hebt ons als jongens toch op 
school al geleerd, dat leed een groter 
geschenk van de hemel is dan vreug-
de,” antwoordde de beeldsnijder glim-

lachend. “Waarvoor zou ik dan bang 
moeten zijn?”

“Ja, je hebt gelijk!” knikt de 
grijsaard weemoedig. Het leed maakt 
de ziel rijk, en een kunstenaar moet wel 
door een poort van veel smarten gaan, 
voor hij zijn meesterwerk maakt. Het 
leed is meer dan de school van de pro-
fessoren. Maar je weet zelf wel, dat een 
stuk hout kan breken onder de steek van 
de beitel, die het vormen moet.”

“God zal niet erger toeslaan, dan 
ik verdragen kan!” antwoordde Toni 
optimistisch.

“Welnu, ga dan met God!” zei de 
priester nog eens en reikte de jongeman 
de hand.

De volgende maanden brachten goede 
berichten uit München. Toni schreef en-
thousiast over de academie en zijn lera-
ren, over de groei en het rijpen van zijn 
kunst. En zijn brieven waren zo vrolijk 
geschreven, dat de pastoor wel wilde ge-
loven, dat hij zich onnodig zorgen had 
gemaakt.

In de Goede Week werd er echter een 
verschrikkelijke boodschap in het kleine 
bergdorp bezorgd. De jonge kunstenaar 
was een auto-ongeluk overkomen en met 
zware verwondingen in een ziekenhuis te 
München opgenomen. De artsen twijfel-
den aan zijn kansen op herstel.

Direct na de Paasdagen reisde de pastoor 
naar München. In het ziekenhuis vertel-
de men hem, dat het ergste voorbij was, 
maar men vreesde, dat hij zijn gezichts-
vermogen geheel had verloren.

“Mijn God, vooral dat niet!” 
kreunde de pastoor hevig geschrokken. 
“Hij is toch beeldsnijder. Hoe moet hij 
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dan iets tot stand brengen, als hij niet 
meer ziet?”

“Wij zullen alles doen om hem te 
helpen, wat menselijkerwijze mogelijk 
is!” verzekerde de arts.

Onthutst stond de priester even later bij het 
bed van patiënt, wiens ogen bedekt waren 
met verband.

“Mijn beste, arme vriend,” sprak de 
pastoor, de hand van de gewonde pak-
kend. “Mijn angst om jou was toch niet 
zonder reden.”

“Ja, u had gelijk, meneer pastoor!” 
antwoordde Toni met een zwak glim-
lachje. “Maar het komt allemaal weer in 
orde, en wanneer ze me weer opgelapt 
hebben, kom ik naar huis. Dat beloof ik 
u. In de zomer gaan we dan weer naar 
de bergtop, en in de winter snij ik een 
nieuw, mooi beeld voor de kerststal. Ik 
weet zeker, dat ik nu pas mijn mooiste 
kan scheppen.”

“Ja, wanneer je eerst weer beter 
wordt!” zuchtte de pastoor.

“Kan niet wachten, tot ze het ver-
band van m’n ogen weghalen. Pas wan-
neer ik weer zie, kan ik ook snijden. Mijn 

handen zijn, goddank, nog helemaal 
heel.”

“Zoals God het wil, is het goed,” 
antwoorde de priester. “In ieder geval 
moet je nu juist dapper zijn. Denk eraan 
dat je gevormd bent.”

Toen de pastoor weg was, peinsde 
hij er lang over na, waarom hij hem juist 
nu aan zijn Vormsel had herinnerd.

Het was hoogzomer, toen Toni thuis 
kwam. Het dorp in de alpen was op z’n 
mooist getooid, en in de avondzon waren 
de bergen goudkleurig verlicht. Maar Toni 
zag niets van al die pracht. Men had hem 
het ooglicht niet terug kunnen geven. De 
beeldsnijder was blind.

“Nu is alles voorbij,” jammerde 
Toni, toen de pastoor hem de volgende 
dag opzocht. “Ik ben blind. Weet u wat 
dat betekent? Ik zal de bergen nooit meer 
zien en nooit meer een snijmes hanteren. 
De dood zou barmhartiger zijn geweest. 
Hoe kon God mij dit aandoen? Wat heb 
ik gedaan, dat hij mij zo straft?”

Geschrokken pakte de priester de 
hand van hem die was thuisgekomen. 
“Toni,” zei hij met bevende stem, “je 
hebt de blinde gesneden en plaatste hem 
op de weg naar de kerststal. God heeft 
jou aan Hem gelijk gemaakt, opdat jij 
ook de weg naar Zijn liefde zult vinden”.

“Hoe kan ik geloven in Gods lief-
de?” schreeuwde de jongen. “Hoe kan 
Hij een goede Vader zijn, die Zijn eigen 
kind verblindt?”

“Het is de Vader, die Zijn eigen 
Zoon uitleverde aan het Kruis, opdat Hij 
de wereld zou verlossen. Je hebt zelf zo 
dikwijls de Verlosser aan het Kruis ge-
sneden. Heb je daarbij aan Gods liefde 
getwijfeld?”
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“Maar de schuld? Ik heb toch geen 
schuld!”

“Had Hij schuld, die voor ons aan 
het kruis stierf? Mijn arme vriend, onder 
het Kruis stopt iedere vraag naar zijn ei-
gen leed. Wij kunnen niet met Hem re-
detwisten, die door het leed de wereld 
redde. Ook jou heeft God het kruis niet 
voor niets opgelegd. Ook jij moet door 
je ongeluk de weg naar Zijn liefde vin-
den en Hem helpen, de mensen van het 
enige echte ongeluk te verlossen. Geloof 
je niet, dat er een hogere opgave is, dan 
beelden snijden?”

“Maar mijn kunst! Mijn werk!” 
kermde de blinde.

De pastoor dacht een ogenblik na 
en zei toen: “God heeft jouw leiden nu 
nodig. Geloof me, Hij heeft het je niet 
zonder reden gegeven. Als Hij jouw 
kunst nodig zou hebben, zou Hij je weer 
ziende maken. Geloof vast daaraan”.

In de periode die daarop volgde, bezocht 
de pastoor voortdurend de blinde, sprak 
hem moed in en leerde hem het geheim 
van het Kruis te begrijpen.

“Denk aan de dag van je Vormsel,” 
waarschuwde hij ook nu weer. “Bij de 
zeven gaven van de Heilige Geest is die 
van het verstand. Die wil de ogen van de 
ziel openen, zodat wij God een heel klein 
beetje begrijpen en het laatste doel van ons 
leven zien. Erger dan lichamelijke blind-
heid is die van de ziel. De Heer sprak tot 
de apostelen: ‘Zalig zijn uw ogen, omdat 
zij zien.’ Daarmee bedoelde Hij niet de 
lichamelijke ogen, maar die van de ziel.”

 Een ander keer vertelde de pastoor over 
een Oostenrijkse bisschop, wiens ogen 
steeds meer achteruit gingen. “Altijd weer 
heeft hij hetzelfde gebeden: ‘Heer, als U 

mij het licht van mijn ogen wilt doven, laat 
mij tenminste het licht van mijn verstand. 
En als u mij het licht van mijn verstand wilt 
nemen, laat mij dan tenminste het licht van 
het geloof.’ Toni, wil je met het licht van je 
ogen ook je door God verlichte verstand en 
het troostende licht van je geloof verliezen? 
Bid tot God om je ogen, maar bid nog meer 
tot de Heilige Geest om de gave van het 
verstand en de kennis van het geloof.”

Nooit verliet de priester de blinde, zonder 
langzaam en vol overgave het Onze Vader 
te bidden, ook wanneer de lippen van deze 
jonge mens hierbij nog gesloten bleven. 
Toch kwam er echter de dag, waarop Toni 
voor de eerste keer de woorden meesprak: 
: Uw wil geschiede!”

Deze dag betekende in zijn leven 
een grote en beslissende wending. Toni 
leerde weer te geloven aan Gods liefde.

 “Meneer pastoor,” zei hij op een van de 
eerste dagen van de Advent, “mijn ogen 
zijn dood voor de wereld, maar sinds ik 
blind ben, zie ik meer dan vroeger, omdat 
de aardse schijn mij verblindde. Ik wil u 
iets bekennen, wat u misschien nauwelijks 
zult begrijpen. Ik ben er nu bijna bang 
voor, weer ziende te worden. Ik weet niet 
hoe ik het zeggen moet. Maar ik vrees, het 
innerlijk licht weer te verliezen, dat ik heb 
gevonden.”

“En heb je je ermee verzoend, dat 
je niet meer kunt snijden?” vroeg de pas-
toor ontroerd.

“Ik geloof nu zelfs, dat God mijn 
lijden meer nodig heeft dan mijn hand,” 
antwoordde Toni.

Met Kerstmis luidden de klokken van 
Sankt Anton weer vrede en verlossing. 
Wederom verdrongen de dorpsbewoners 
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zich weer om de kerststal en keken naar het 
wonder. Maar toen ging er een gefluister 
door de menigte. De blinde snijder tast-
te met zijn stok de weg af door de kerk, 
het gezicht als van een ziende opgeheven 
naar de heilige ster. Verlegen maakten de 
omstanders plaats. Nu stond hij dicht bij 
de kerststal, die hij had gesneden. Behoed-
zaam tastte hij naar de heilige beelden, naar 
het Kind in de stal, naar herders en heili-
gen.

Zijn hand ging zoekend verder, 
totdat zij bij het beeld van de blinde 
bleef rusten. Toni’s vingers gleden over 
zijn kleine kunstwerk, over de voorover 
gebogen gestalte, het opge-
heven gelaat, de zoekende 
hand. Toen pakte hij de be-
delaar en plaatste hem nog 
dichter bij de kribbe, en uit 
zijn gedoofde ogen scheen 
het licht van een grote blijd-
schap.

Weer ging de winter voor-
bij. Met alle schoonheid trok 
de lente het land binnen en 
maakte plaats voor een gou-
den zomer. Toen gebeurde 

het dat een beroemde oogarts het dorp 
aandeed. Op verzoek van de pastoor on-
derzocht hij de blinde. Daarna sprak hij:

“Dit geval is niet hopeloos. Ik wil 
hem in mijn kliniek opnemen, en ik ge-
loof wel, dat ik hem kan genezen”.

Het wonder geschiedde. De uitgedoofde 
ogen leefden weer op. Als ziende ging Toni 
Lanscher naar huis.

“Nu weet ik, dat God ook mijn kunst weer 
nodig heeft,” zei hij tegen de pastoor bij 
hun eerste ontmoeting. “In de nacht van 
mijn ogen heb ik meer geleerd dan alle 
scholen van de wereld mij hadden kunnen 
geven. Ik weet nu, dat het Liefde was, toen 
Hij mij blind maakte.”

Met Kerstmis verwonderden de gelovi-
gen zich over de nieuwe verrijking, die 
de kerststal had ondergaan. Boven de stal 
van Bethlehem rees een groot, ontroerend 

kruisbeeld, dat in de handen 
van de hemelse Vader rustte.

Niet eerder had men het kruis 
boven de kerststal gezien, 
maar allen begrepen, dat God 
al het lijden op aarde in Zijn 
handen hield. Boven het zeld-
zame beeld spande een witte 
duif haar lichtende vleugels. 
Dat was de dank van de kun-
stenaar aan de Heilige Geest, 
die in de nacht van de ogen 
zijn ziel ziende had gemaakt.

Uit: “Der Ritterschlag” van Wilhelm Hünermann

Juffrouw Elly
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Beste Kruisvaarders,

Voor december houden we als Puntje 
het volgen van het weekplannetje van 
de Advent. Als je het gebed of goed 
werk van de dag hebt gedaan, mag 
je dat ’s avonds invullen in de kolom 

Puntje van de Schatkist. Een goed ge-
vulde Schatkist is het mooiste cadeau-
tje wat je het Jezuskind in de kribbe 
kunt aanbieden!

Weekplannetje van de Advent

Zondag: Het Magnificat bidden

Maandag: Tevreden zijn met alles; 
niet klagen: n.k.!

Dinsdag: Niet snoepen (Na Kerst-
mis wordt dit: op deze 
dag minstens eenmaal 
met iemand iets delen.)

Woensdag: Op het eerste teken op-
staan

Donderdag: Vrijwillig bij de afwas 
meehelpen of de tafel 
dekken en afruimen

Vrijdag: Niet snoepen (Na Kerst-
mis wordt dit: op deze 
dag minstens eenmaal 
met iemand iets delen.)

Zaterdag: Alles direct op zijn plaats 
leggen; mijn kamer oprui-
men 

Het Puntje voor januari is dankbaar-
heid. “Omdat God goed is, bestaan 
wij,” zegt de H. Augustinus. Maar de 
mensen vergeten helaas al te dikwijls 
God te danken. Laten wij hierin veran-
dering brengen en God op onze beurt 

des te meer danken, iedere dag! Dan-
ken komt van denken! En dat past de 
mens!

Hoe het hieromtrent met de mensen ge-
steld is, mag volgend leuk verhaaltje ver-

Luister eens, de Puntjes zijn:
December: 

Het weekplannetje van de Advent volgen!
Januari:  

“Dat ieder ook zich dankbaar tone!”  
(Hosanna lied nr. 142)
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duidelijken … In een gezin is men aan 
tafel … Moeder vult juist, met aandacht 
door de kinderogen gevolgd, het schaaltje 
van de jongste met chocoladevla. Vader 
wil zijn jongste goede manieren bijbren-
gen en stelt de gebruikelijke vraag: “En 
wat zeg je nu, Greetje?” Stralend komt 
het antwoord: “Mammie, nog meer!” …

Ja, zo is het wel met de mensen! Daar-
om zei de Franse schrijver Louis Veuil-
lot: “Wij vragen om een weldaad, wij 
vragen om een tweede; dikwijls is de 
derde er al, en de dank voor de eerste 
is nog onderweg”. Ouders moeten de 
kinderen leren danken.

De zalige Armello van Vannes († 1671) 
had de gewoonte haar geest te verhef-
fen van het schepsel naar de Schepper. 
Zij dacht na! Bij het zien van een hond 

zei ze soms: “Zie, dat dier verlaat zijn 
baasje nooit, het volgt hem stap voor 
stap. Ieder stukje brood, dat het krijgt, 
beloont het met allerhande liefkozingen. 
En de mens? Dagelijks ontvangt hij van 
God ontelbare weldaden, ja de hemelse 
Vader heeft voor hem zijn enige Zoon 
gegeven; en toch vergeet hij zo gemak-
kelijk zijn Weldoener te bedanken. Hoe 

dikwijls gaat hij aan tafel, zonder eens 
aan de Gever van alle goed te denken? 
Hoe dikwijls gaat hij ’s avonds naar bed, 
zonder de Vader te danken voor de wel-
daden die hij gedurende de dag ontving? 
De ondankbare mens wordt dus door een 
redeloos dier beschaamd!”

Er zijn mensen die nooit aandachtig naar 
de sterrenhemel hebben gekeken. En 
wanneer ze dat dan een keer willen doen, 
moeten ze verbaasd zeggen: “Ik had niet 
gedacht dat er zoveel sterren waren …!” 
Zo is het ook met Gods weldaden voor 
ons. Het vraagt een beetje aandacht, den-
ken. Alles hebben we gekregen!

Onze moeder de H. Kerk leert ons dan-
ken vooral in het H. Misoffer. De prefa-
tie is het grote dankgebed van de Kerk! 
“Laat ons de Heer, onze God, danken!” 
“Het is passend en rechtvaardig!” Ja, we 
hebben tegenover God gewoonweg de 
schuld van dankbaarheid! Het is goed, 
dat we God “altijd en overal danken”: 
dus ’s morgens, ’s avonds, aan tafel, 
voor en na school, onderweg, in de kerk 
natuurlijk, enz. Geen dag zonder gebed!

In het mooie kerstlied “Het Kindje Jezus 
is geboren”, zingen we, dat vanwege Zijn 
komst en genade “ieder zich dankbaar 
moet tonen!” Nu, de prefatie van Kerst-

Eucharistische Kruistocht
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mis (missaal) laat ons in het bijzonder 
danken voor de verschijning van God 
op aarde in de Mensenzoon! Door Jezus 
kennen we de onzichtbare God nu beter 
en kunnen we Hem beter beminnen.

De prefatie luidt:

Waarlijk passend en rechtvaardig 
is het, billijk en heilzaam, dat wij 
U, Heer, heilige Vader, almachti-
ge, eeuwige God, altijd en overal 
danken. Want door het geheim van 
het mensgeworden Woord is het 
nieuwe licht van Uw heerlijkheid 
voor onze geest verschenen, opdat 
wij door God, die wij nu op zicht-
bare wijze kennen, tot liefde voor 
het onzichtbare mogen gebracht 
worden. En daarom zingen wij met 
de engelen en aartsengelen, met de 
tronen en heerschappijen en met al 
de hemelse heerscharen het loflied 
van Uw heerlijkheid, zonder op-
houden zeggend:

Heilig, heilig, heilig, zijt Gij, Heer, 
God van de heerscharen. Hemel en 
aarde zijn vol van Uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge! Gezegend Hij 
die komt in de Naam van de Heer! 
Hosanna in de hoge!

Bid voor het Puntje in januari dagelijks 
deze prefatie met het Heilig, heilig, heilig 
… inclusief, om God bijzonder te danken 
voor onze Verlosser en voor alles! Doe 
je best!

Pater C. de Beer

Schatkisten
Hoe vol waren de Schatkisten van okt. nov.
Aantal Schatkisten:  12 9
Dagelijkse Toewijding 456 354
H. Mis 81 79
H. Communie 74 66
Geestelijke Communie 294 329
Offers 268 328
Tientjes 1.196 1.242
Bezoek aan het Allerheiligste 116 96
Meditatie 56 81
Goed Voorbeeld 208 221
Puntje 205 308
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Bijbelse Geschiedenis 
R. Businger

Derde Afdeling 
Lijden en sterven van Jezus. 

67. Het Paasmaal. 

Zing lof en verheug u, dochter Sion! 
Want zie, Ik kom en Ik zal wonen in 
uw midden, spreekt de Heer.  Zach. 

2, 10

Op de eerste dag van de Paasweek, 
waarop, ter herdenking van de uittocht 
uit Egypte, de Joden het Paaslam moes-
ten slachten, sprak Jezus tot Petrus en 
Johannes: “Ga voor ons het paasmaal 
bereiden, opdat we eten”. Zij vroegen 
nu: “Waar wilt U, dat we het bereiden?” 
Jezus antwoordde: “Zie, als u de stad 
binnengaat, zult u een man tegenko-
men, die een kruik water draagt; volg 
hem in het huis, waar hij in gaat, en zeg 
tot de heer van het huis: De Meester 
zegt u: Waar is de zaal, waar Ik met 
Mijn leerlingen het paasmaal kan hou-
den? En hij zal u een grote opperzaal 
aanwijzen, van alles voorzien; maak 
daar alles gereed”. 

De twee Apostelen gingen en vonden 
alles, zoals Jezus het hun had gezegd; 
en zij bereidden het paasmaal. Toen het 
avond was geworden, kwam Jezus, nam 
met de twaalf Apostelen aan tafel plaats 
en sprak: “Vurig heb Ik verlangd, eer 
Ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten. 
Want Ik zeg u, dat Ik het niet meer zal 
eten, vóór het zijn vervulling bereikt in 
het koninkrijk Gods”. (d.w.z. Christus 
zal het aardse Paasfeest niet meer vie-
ren, maar in de hemel met Zijn leerlin-
gen het eeuwig vreugdefeest genieten, 
waarvan Hij het Joodse paasmaal als 
voorafbeelding aanduidt.) 

Christus, het ware Paaslam voor de 
zonden van de wereld, was door het 
Joodse Paaslam voorafgebeeld. Hij 

heeft op die dag en dat uur Zijn Bloed 
vergoten, waarop jaarlijks het paaslam 

in de tempel te Jeruzalem werd ge-
slacht.
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Bijbelse Geschiedenis

68. De voetwassing.

Ik heb u een voorbeeld gegeven (van 
nederigheid). Jh. 13, 15 

Toen het paaslam gegeten was, stond 
Jezus op, legde Zijn bovenkleed af en 
omgordde zich met een linnen doek. 
Nu goot Hij water in een bekken, begon 
Zijn leerlingen de voeten te wassen en 
ze met de doek af te drogen. Toen Hij 
bij Simon Petrus kwam, sprak deze: “U 
Heer, wast U me de voeten?” 

Jezus antwoordde hem: “Wat Ik doe, be-
grijpt u nu nog niet; maar later zult u 
het inzien”. Petrus hernam: “Nooit in der 
eeuwigheid zult U me de voeten wassen”. 

Maar Jezus zei hem: “Zo Ik u niet was, 
hebt u geen gemeenschap met Mij”. Toen 
riep Petrus uit: “Heer, dan niet mijn voe-
ten alleen, maar ook mijn handen en mijn 
hoofd”. Jezus antwoordde hem: “Wie een 
bad heeft genomen, behoeft zich niet te 
wassen, maar hij is rein, heel en al”. En 
aan Judas de verrader denkend, voegde 
Hij er bij: “Ook u bent rein, maar niet 
allen”. Want Hij wist, wie Hem zou ver-
raden. Daarom zei Hij: “Niet allen”. 

Nadat Jezus de Apostelen de voeten ge-
wassen en zijn bovenkleed had aange-

trokken, nam Hij weer plaats aan tafel en 
sprak tot hen: “Begrijpt u, wat Ik u heb 
gedaan? U noemt Mij Meester en Heer, 
en u zegt het terecht: want dat ben Ik. 
Wanneer dus Ik, de Heer en Meester, u 
de voeten heb gewassen, dan moet ook u 
elkaar de voeten wassen. Want Ik heb u 
een voorbeeld gegeven, opdat ook u zou 
doen zoals Ik u heb gedaan. Voorwaar, 
voorwaar, lk zeg u: Een dienaar is niet 
meer dan zijn heer; een gezant niet meer 
dan hij, die hem zond”. 

De voetwassing was een voorbeeld van 
nederigheid, dat de Apostelen later beter 
zouden begrijpen. 
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Jaarprogramma 2017
Wanneer? Waar? Wat?
van t/m  
28-01  Gerwen Militia Immaculatae, Pater Stehlin
29-01  Leiden  Idem
02-02  Zaitzkofen Inkledingen (Jan De Bruyn)
05-03  Gerwen - Leiden Vastenbezinning (Derde Orde FSSPX)
13-03 18-03 Antwerpen Geestelijke Oefeningen (heren)
18-03 19-03 Amsterdam Stille Omgang
08-04  Gerwen  Derde Orde FSSPX
23-04  Leiden JKI-bijeenkomst (internationaal)
29-04  Gerwen Aanbiddingsdag
21-05  Gerwen Torendag
25-05  Gerwen - Leiden Eerste H. Communie
03-06 05-06 Frankrijk Bedevaart Chartres-Parijs
10-06  Gerwen Derde Orde FSSPX
18-06  Gerwen Sacramentsprocessie
25-06  Antwerpen Schoolfeest,  JKI-bijeenkomst (int.)
29-06  Ecône (CH) Priesterwijdingen
01-07  Zaitzkofen (D) Priesterwijdingen
02-07 13-07 Tot nader bericht EK-jongenskamp
03-07 08-07 Antwerpen Mariale Retraite (gemengd)
16-07 27-07 Tot nader bericht EK-meisjeskamp
17-07 22-07 Antwerpen Geestelijke Oefeningen (gemengd)
16-08 22-08 Fatima  Bedevaart FSSPX (int.)
26-08 27-08 Nederland Bedevaart Gorcum-Brielle
09-09  Gerwen Derde Orde FSSPX, bedevaart
16-09  Bonheiden (B) Sportdag van de Traditie
01-10  Antwerpen Vlaamse Kermis
07-10  Banneux Bedevaart District Benelux
08-10  Leiden Parochiefeest
16-10 21-10 Antwerpen Geestelijke Oefeningen (dames)
11-11  Gerwen  Derde Orde FSSPX
26-11  Gerwen Parochiefeest met Sinterklaas
26-11  Leiden Koordag i.v.m. H. Cecilia
03-12  Gerwen - Leiden Adventsbezinning (Derde Orde FSSPX)
20-12  Gerwen Gulden Mis
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Onze Overledenen
Hr. M. Soputan Tiel 02 12 2013
Mevr. J.H. Breebaart-Wagenaar Krommenie 05 12 2009
Mevr.  M.C. Peijnenborg-Hamers Tilburg 06 12 1987
Hr. P.A. Galama Hoorn 06 12 1997
Hr. J. Hoogland Rijswijk 07 12 1992
Mevr. M. Franssen-Saelmans Steyl 08 12 2000
Mevr. M.G. Mul Montzen (B) 09 12 1988
Mevr. P.M. Bongers-Hüneker Aarle-Rixtel 09 12 2001
Mevr. A.J. Hoogland -Kok Emmen 09 12 2010
Mevr. W.M. Galama Amersfoort 09 12 2011
Mej.  M.P. van Kemenade  Geldrop 10 12 2000
Hr. J.J. Joosen Breda 12 12 2000
Hr. W.J.R. Koekkoek Amsterdam 14 12 1995
Mevr. S.J.W. Smeets Soesterberg 18 12 2004
Mevr. J.S. Besouw-de Bruin Grubbenvorst 19 12 2002
Mevr. M.N. van Dijk- de Gouw Tilburg 19 12 2004
Hr. J.J.M. Gadiot Heerlen 28 12 2000
Hr. N.J.R.  van Doeveren Delft 29 12 1988
Hr. J.H. van Stijn Sliedrecht 30 12 1990
Hr. G.B. Meulman Nieuwe Pekela 30 12 2003
Hr. B.J. Frederiks ’s Hertogenbosch 31 12 2010
Mevr. G.H. Haugk-Langerbeins Utrecht 01 01 2006
Hr. J.F. Koks Maastricht 02 01 2016
Hr. H.H. Pelgrom Ede 05 01 2000
Mevr. H. Vermeulen-Lurneij Maastricht 08 01 1992
Hr. W.A.P. Bakermans Wageningen 08 01 1994
Mevr. A. Suerink-Scholten Arnhem 11 01 1996
Mevr. A.M. v. Avesaat-Burhenne Tegelen 11 01 2002
Mevr. A.F.M. Messing-Bakker Amersfoort 14 01 2009
Mej. M.W. Schretlen As (B) 16 01 2002
Hr. J.A. Daniëls Nootdorp 18 01 1987
Hr. M.  van de Linden Eindhoven 21 01 2006
Hr. R.R. Freeman Valkenswaard 21 01 2007
Hr. A.M.  van Os Groesbeek 24 01 2009
Mevr. E.J. van Diggele Rotterdam 24 01 2011
Hr. J.T. Vloet Boxmeer 25 01 1998
Hr. P.L. Tan Amsterdam 25 01 2003
Mevr. J.P. Kühr-Langras Leidschendam 30 01 2016
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Kalender Gerwen
December  

do. 1 17.30 Lof
  18.30 H. Mis Eerste donderdag v.d. maand, Votiefmis O.H.J.Chr. 

Hogepriester (3e kl.); ged. v.d. Advent
vr. 2 17.30 Lof
  18.30 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis H. Hart van 

Jezus (3e kl.); ged. v.d. Advent; ged. H. Bibiana, 
maagd en mart.

za. 3 8.30 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis Onbevlekt 
Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. v.d. Advent; 
ged. H. Franciscus-Xaverius, bel.; daarna uitstel-
ling tot 12.30 uur

  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 4 10.30 Hoogmis 2e zondag v.d. Advent (1e kl.); kinderzegen
ma. 5 18.30 H. Mis v.d. Advent (3e kl.); ged. H. Sabbas, abt
di. 6 18.30 H. Mis H. Nicolaas, biss. en bel. (3e kl.); ged. v.d. Advent
wo. 7 7.15 H. Mis H. Ambrosius, biss. en bel. (3e kl.); ged. v.d. Advent
do. 8 17.30 Lof
  18.30 gez. H. Mis Onbevlekte Ontvangenis v.d. H. Maagd Maria 

(1e kl.); ged. v.d. Advent
vr. 9 7.15 H. Mis v.d. Advent (3e kl.)
za. 10 8.30 H. Mis v.d. Advent (3e kl.); ged. H. Melchiades, paus en 

mart.
  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 11 10.30 Hoogmis 3e zondag v.d. Advent, Gaudete (1e kl.)
ma. 12 18.30 H. Mis v.d. Advent (3e kl.)
di. 13 18.30 H. Mis H. Lucia, maagd en mart. (3e kl.); ged. v.d. Advent
wo. 14 6.30 gez. H. Mis Gulden Mis; ged. v.d. Quatertemperwoensdag in 

de Advent
do.  15 17.30 Lof
  18.30 H. Mis v.d. Advent (3e kl.)
vr. 16 7.15 H. Mis Quatertemperdag in de Advent (2e kl.); ged. H. 

Eusebius, biss. en mart.
za. 17 8.30 H. Mis Quatertemperdag in de Advent (2e kl.)
  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 18 10.30 Hoogmis 4e zondag v.d. Advent (1e kl.)
ma. 19 18.30 H. Mis v.d. Advent (2e kl.)
di. 20 18.30 H. Mis v.d. Advent (2e kl.)
wo. 21 7.15 H. Mis H. Thomas, apostel (2e kl.); ged. v.d. Advent
do. 22 17.30 Lof
  18.30 H. Mis v.d. Advent (2e kl.)
vr.  23 7.15 H. Mis v.d. Advent (2e kl.)
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za. 24 8.30 H. Mis Vigilie van Kerstmis (1e kl.)
  23.00 Kerstwake 
zo. 25 0.00 Nachtmis
  9.45 Dageraadsmis in de Dageraadsmis ged. H. Anastasia, mart.
  10.30 Dagmis Hoogfeest van Kerstmis (1e kl.); 
ma. 26 10.30 Hoogmis H. Stefanus, eerste mart. (2e kl.); ged. v.h. octaaf 
di. 27 18.30 H. Mis H. Johannes, apostel en evangelist (2e kl.); ged. 

v.h. octaaf
wo. 28 7.15 H. Mis HH. Onnozele Kinderen, mart. (2e kl.); ged. v.h. 

octaaf; kinderzegen
do. 29 17.30 Lof
  18.30 H. Mis onder het octaaf van Kerstmis (2e kl.); ged. H. 

Thomas van Canterbury, biss. en mart.
vr. 30 7.15 H. Mis onder het octaaf van Kerstmis (2e kl.)
za. 31 8.30 H. Mis onder het octaaf van Kerstmis (2e kl.); ged. H. 

Sylvester, paus en bel.; daarna Lof met Te Deum 
(volle aflaat)

Januari

zo. 1 10.30 Hoogmis Octaafdag van Kerstmis, Besnijdenis van de 
Heer (1e kl.); voor de Mis Veni Creator (volle af-
laat); kinderzegen

ma. 2 18.30 H. Mis Feest van de Heilige Naam Jezus (2e kl.)
di. 3 18.30 H. Mis door de week (4e kl.)
wo. 4 7.15 H. Mis door de week (4e kl.)
do. 5 17.30 Lof
  18.30 H. Mis Eerste donderdag v.d. maand, Votiefmis O.H.J.Chr. 

Hogepriester (3e kl.); ged. H. Telesphorus, paus en 
mart.; na de Mis wijding Driekoningenwater

vr. 6 17.30 Lof
  18.30 gez. H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Verschijning van onze 

Heer, Driekoningen (1e kl.); zegening van krijt en 
wierook

za. 7 8.30 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, votiefmis v.h. On-
bevlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); daarna 
uitstelling tot 12.30 uur

zo. 8 10.30 Hoogmis Feest v.d. H. Familie (2e kl.); na de Mis toewijding 
van de gezinnen aan de H. Familie

ma. 9 18.30 H. Mis door de week (4e kl.)
di. 10 18.30 H. Mis door de week (4e kl.)
wo. 11 7.15 H. Mis door de week (4e kl.); ged. H. Hyginus, paus en 

mart.
do. 12 17.30 Lof
  18.30 H. Mis door de week (4e kl.)
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vr. 13 7.15 H. Mis Gedachtenis van het Doopsel van Onze Heer Jezus 
Christus (2e kl.)

za. 14 8.30 H. Mis H. Hilarius, biss. en kerkl. (3e kl.); ged. H. Felix, 
mart.

  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 15 10.30 Hoogmis 2e zondag na Driekoningen (2e kl.) 
ma. 16 18.30 H. Mis H. Marcellus I, paus en mart. (3e kl.)
di. 17 18.30 H. Mis H. Antonius, abt (3e kl.)
wo. 18 7.15 H. Mis door de week (4e kl.); ged. H. Prisca, maagd en 

mart.; begin van de Internationale Bidweek voor 
de Eenheid van de Christenen

do. 19 17.30 Lof
  18.30 H. Mis door de week (4e kl.); ged. HH. Marius en gez., 

mart. en H. Kanut, koning van Denemarken, mart.
vr. 20 7.15 H. Mis H. Fabianus, paus en H. Sebastianus, mart. (3e kl.)
za. 21 8.30 H. Mis H. Agnes, maagd en mart. (3e kl.)
  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 22 10.30 Hoogmis 3e zondag na Driekoningen (2e kl.)
ma. 23 18.30 H. Mis H. Raymundus van Pennafort, bel. (3e kl.); ged. H. 

Emerentiana, maagd en mart.
di. 24 18.30 H. Mis H. Timotheus, biss. en mart. (3e kl.)
wo. 25 7.15 H. Mis Bekering van de H. Paulus, apostel (3e kl.)
do. 26 17.30 Lof
  18.30 H. Mis H. Polycarpus, biss. en mart. (3e kl.)
vr. 27 7.15 H. Mis H. Johannes Chrysostomus, biss. en kerkl. (3ekl.)
za. 28 8.30 H. Mis H. Petrus Nolascus, bel. (3e kl.); ged. H. Agnes, 

maagd en mart.
  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 29 10.30 Hoogmis 4e zondag na Driekoningen (2e kl.)
ma. 30 18.30 H. Mis H. Martina, maagd en mart. (3e kl.)
di. 31 18.30 H. Mis H. Johannes Bosco, bel. (3e kl.)

Activiteiten in Gerwen

Catechismusonderricht: Zaterdag 3, 10 en 17 december en 14, 21 en 28 januari
• Kleine kinderen: 10.00-10.45 uur en 10.55-11.40 uur (A. Coolen)
• Grote kinderen: 10.00-10.45 uur en 10.55-11.40 uur (paters)

Liederenavond: zaterdag 10 december

Gulden Mis: woensdag 14 december

Gebedsinitiatief: na de Hoogmis op de eerste zondag van de maand:
• heren: 1. bekeringen en 2. heiliging van het familieleven,
• dames: 3. roepingen
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Collecten in oktober en  
november

De collecte op 23 oktober j.l. voor de missies van de Priesterbroeder-
schap St. Pius X heeft in Nederland € 652,07 opgebracht. Hartelijk dank!
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Kalender Leiden
December  

vr. 2 18.00 Lof
  19.00 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis H. Hart van 

Jezus (3e kl.); ged. v.d. Advent; ged. H. Bibiana, 
maagd en mart.

za. 3 9.00 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis Onbevlekt 
Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. v.d. Ad-
vent; ged. H. Franciscus-Xaverius, bel.; daarna 
uitstelling tot 13.00 uur

  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 4 10.30 Hoogmis 2e zondag v.d. Advent (1e kl.); kinderzegen
vr. 9 -------- geen H. Mis v.d. Advent (3e kl.)
za. 10 -------- geen H. Mis v.d. Advent (3e kl.); ged. H. Melchiades, paus en 

mart.
zo. 11 10.30 Hoogmis 3e zondag v.d. Advent, Gaudete (1e kl.)
vr. 16 19.00 H. Mis Quatertemperdag in de Advent (2e kl.); ged. H. 

Eusebius, biss. en mart.
za. 17 9.00 H. Mis Quatertemperdag in de Advent (2e kl.)
  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 18 10.30 Hoogmis 4e zondag v.d. Advent (1e kl.)
vr.  23 19.00 H. Mis v.d. Advent (2e kl.)
za. 24 9.00 H. Mis Vigilie van Kerstmis (1e kl.)
  23.00 Kerstwake 
zo. 25 0.00 Nachtmis Hoogfeest van Kerstmis (1e kl.); 
  9.45 Dageraadsmis in de Dageraadsmis ged. H. Anastasia, mart.
  10.30 Dagmis 
ma. 26 10.30 Hoogmis H. Stefanus, eerste mart. (2e kl.); ged. v.h. octaaf 
wo. 28 9.00 H. Mis HH. Onnozele Kinderen, mart. (2e kl.); ged. v.h. 

octaaf; kinderzegen
vr. 30 19.00 H. Mis onder het octaaf van Kerstmis (2e kl.)
za. 31 9.00 H. Mis onder het octaaf van Kerstmis (2e kl.); ged. H. 

Sylvester, paus en bel.; daarna Lof met Te Deum 
(volle aflaat)

Januari

zo. 1 10.30 Hoogmis Octaafdag van Kerstmis, Besnijdenis van de 
Heer (1e kl.); voor de Mis Veni Creator (volle 
aflaat); kinderzegen
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do. 5 19.00 H. Mis Eerste donderdag v.d. maand, Votiefmis O.H.J.Chr. 
Hogepriester (3e kl.); ged. H. Telesphorus, paus 
en mart.; na de Mis wijding Driekoningenwater

vr. 6 18.00 Lof
  19.00 gez. H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Verschijning van onze 

Heer, Driekoningen (1e kl.); zegening van krijt 
en wierook

za. 7 9.00 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, votiefmis v.h. On-
bevlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. 
H. Hungerus, biss. en bel. (bisdom Rotterdam); 
daarna uitstelling tot 13.00 uur

zo. 8 10.30 Hoogmis Feest v.d. H. Familie (2e kl.); na de Mis toewij-
ding van de gezinnen aan de H. Familie

vr. 13 -------- geen H. Mis Gedachtenis van het Doopsel van Onze Heer Jezus 
Christus (2e kl.)

za. 14 -------- geen H. Mis H. Hilarius, biss. en kerkl. (3e kl.); ged. H. Felix, 
mart.

zo. 15 10.30 Hoogmis 2e zondag na Driekoningen (2e kl.) 
vr. 20 19.00 H. Mis H. Fabianus, paus en H. Sebastianus, mart. (3e 

kl.)
za. 21 9.00 H. Mis H. Agnes, maagd en mart. (3e kl.)
  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 22 10.30 Hoogmis 3e zondag na Driekoningen (2e kl.)
vr. 27 19.00 H. Mis H. Johannes Chrysostomus, biss. en kerkl. (3e kl.)
za. 28 9.00 H. Mis H. Petrus Nolascus, bel. (3e kl.); ged. H. Agnes, 

maagd en mart.
  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 29 10.30 Hoogmis 4e zondag na Driekoningen (2e kl.)

Activiteiten in Leiden

Catechismusonderricht: Zaterdag 3 en 17 december en 21 en 28 januari
• Kleine kinderen: 10.20-12.00 uur (E. van den Nouwland)
• Grote kinderen: 10.20-12.00 uur (paters)

Eucharistische Kruisvaarders: bijeenkomsten op de zondagen 4 december en 
22 januari

Jong Katholiek Initiatief: bijeenkomsten op de zondagen 11 december en 8 januari
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5

                                           Hoogmissen 
                                         St. Willibrordkerk 

                                          Utrecht

                                            Alle zondagen 
                                             in december 2016 en 

                                            januari 2017      
                                             17.00 uur

                                                                                                     

Collecten in de maand oktober 2016

De collecte op 23 oktober j.l. voor de missies van de 
Priesterbroederschap St. Pius X heeft in Nederland € 652,07 
opgebracht. Hartelijk dank!

Collecten in de maand november 2016

zondag 02 09 16 23 30 gem.
Gerwen 169,60 168,95 254,64 208,51 221,88 204,72
Leiden 278,45 325,50 261,99 443,56 301,02 322,10

zondag 01 02 06 13 20 27 gem.
Gerwen 99,15 65,85 205,25 167,39 186,80 181,36 150,97
Leiden 190,15 93,10 175,80 271,35 283,05 266,18 213,27

Onderstaand gebed kunt u gebruiken voor de huiszegening met  
driekoningenwater en wierook!

Zegen, o Heer, almachtige God, dit huis, opdat daarin mogen wonen gezondheid, 
kuisheid, kloekmoedige deugd, ootmoed, goedheid, zachtmoedigheid, vervulling van 
de wet en dankbaarheid jegens God, de Vader en de Zoon en de heilige Geest; en deze 
zegen mag blijven over dit huis en al zijn bewoners. Door Christus onze Heer. Amen.

Met gezegend krijt schrijft u volgende formule boven de voor- en achterdeur 
(of op de bovendorpel):

20 + C + M + B + 17
Betekenis van deze formule: Christus mansionem benedicat! (Christus moge dit huis 
zegenen!)
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Onze adressen in Nederland
Gerwen

Oude St. Clemenskerk
Heuvel 21

5674 RR Nuenen
Telefoon +31 (0)40 283 45 05

H. Mis zie pagina 59 e.v.

Leiden

Kapel O.L.V. van de Rozenkrans
Sumatrastraat 197
2315 BD Leiden

Telefoon +31(0)71 782 05 05 of 
+31 (0)40 283 45 05

H. Mis zie pagina 63 e.v.

Telefoontijden: maandag t/m zaterdag 09.30-12.00 en 14.00-17.30 uur.
In noodgevallen staan wij u vanzelfsprekend ook buiten deze tijden ter beschik-
king. Bovendien kunt u altijd een bericht op ons antwoordapparaat achterlaten of 

per e-mail met ons in contact treden.

E-mail adressen van de priesters

c.debeer@stpiusx.nl voor Pater C. de Beer
p.huysegems@googlemail.com voor Pater K. Huysegems

Bankrekening

Stichting St. Jozef Nuenen
Heuvel 23

5674 RR Nuenen
IBAN: NL11 INGB 0003 9907 90

BIC: INGBNL2A

Kerkrade

(Duitstalig)
Kerk St. Maria ter Engelen

Pannesheiderstraat 71
6462 EB Bleijerheide/Kerkrade
Telefoon +31 (0)45 567 13 97

De erediensten worden verzorgd door de priesters van de 
Priorij St. Bonifacius
Bottroper Strasse 295

D-45356 Essen
Telefoon +49 (0) 20 166 49 22

Op zondag Hoogmis om 9.30 uur
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District Benelux
Brussel (Namen, Quiévrain en 

Luxemburg)

Christus Koning Priorij
Eendrachtstraat 37
1050 Brussel
Telefoon  +32 (0)2 550 00 20

St. Jozefkerk
Frère - Orban Square
1040 Brussel
Telefoon  +32 (0)474 860 755
H. Mis
• zon- en feestdagen  8.00 uur
 10.00 uur
• ma. t/m za. 18.00 uur

Antwerpen

Priorij van het Allerheiligste Sacrament
Hemelstraat 21-23
2018 Antwerpen
Telefoon  +32 (0)3 229 01 80
H. Mis
• zon- en feestdagen  7.30 uur
 10.00 uur
• ma., di. 7.00 uur
• wo, za.  7.30 uur
• do., vr.  18.30 uur

Gent

Sint-Amanduskapel
Kortrijksesteenweg 139
9000 Gent
Telefoon  +32 (0)3 229 01 80
H. Mis
• zon- en feestdagen  10.00 uur

Colofon
Uitgever
Priesterbroederschap St. Pius X

Redactie
Pater C. de Beer
Priorij St. Clemens
Heuvel 23
5674 RR  Nuenen
Telefoon +31 (0)40 283 45 05

Giften ter ondersteuning
Uw giften ter ondersteuning van ons 
werk zijn zeer welkom: ze vormen de 
enige financiële steun voor het aposto-
laat van de Priesterbroederschap St. 
Pius X in Nederland. Voor uw over-
schrijving kunt u gebruik maken van 
• internetbankieren,
• een automatische machtiging, of
• de hierbij ingesloten acceptgiro-

kaart.

U vindt ons ook op internet

• www.stpiusx.nl
• www.stpiusx.be

Biechtgelegenheid

Op zon- en verplichte feestdagen: drie 
kwartier vóór de H. Mis, eventueel ook 
na de H. Mis.

Stipendium voor de H. Mis

Het stipendium voor een H. Mis be-
draagt: € 17,00.
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