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Geachte Lezers,
Iedere dag komt voor ons de zon op! Is dat niet prachtig?! Iedere dag wordt ook voor
ons de H. Mis opgedragen! Is dat geen grote genade?! Zoveel mogelijk aan het H.
Misoffer deelnemen, is, in zekere zin, zoals het vaak in de zon gaan zitten ... wat ons
enorm goed doet! De zon werd door God eenmaal geschapen om ons nieuwe dagen
te geven en elke dag te verlichten en te verwarmen. Zonder haar kracht kunnen we
zelfs niet leven.
Zo – we kunnen de vergelijking maken – vernieuwt telkens opnieuw ook het
Kruisoffer, dat Onze Heer Jezus Christus eens en voor altijd op bloedige wijze heeft
gebracht, zijn verlossende kracht, onbloedig in elk Misoffer, dat in de loop van de
dagen en jaren wordt opgedragen. Het is een dagelijks wonder van Gods almacht en
liefde! Wonderen dwingen niet, en het wonder van de Mis helemaal niet, omdat de
gedaanteverandering van brood en wijn niet zintuiglijk waarneembaar is. Zelfs het
wonder van de opwekking van Lazarus, een prachtige legitimatie van Jezus, dat Hij
de Gezondene van de Vader is, werd niet alleen door sommigen genegeerd, maar zelfs
oorzaak van Zijn dood aan het kruis: “… Anders zullen ze allemaal in Hem geloven!”
Jh. 11, 48 Nou, wij geloven in Hem – Hij heeft zich ook zo uitermate sterk bewezen!
– en houden van Hem, omdat Hij het Kruis voor het heil van de mensheid heeft gedragen! Maar – Gods goedheid dwingt niet – de H. Mis wordt toch ondergewaardeerd,
misschien omdat ze dagelijks is, of te weinig gekend. Het is goed, dat onze Moeder
de H. Kerk de Mis op zon- en feestdagen heeft verplicht. Er zijn mensen die anders
zelfs dan niet in de zon zouden gaan zitten ...
“Als algemeen Middelaar van alle mensen en in hun naam,” zo schrijft Pater B.
Vanmaele, O. Praem. in zijn boekje Hostie met de Hostie, “zal Jezus God voortdurend
vereren, en genaden en zegeningen over de zielen doen neerdalen. Hij zal de geslachten
in Zijn eredienst opnemen en hun toelaten zich met Hem te verenigen, zodat allen, die
in Hem geloven en Hem als Middelaar erkennen, mede-offeraars en mede-offerande
worden in Zijn Offer, om ‘door Hem, en met Hem, en in Hem, aan God alle eer en
glorie’ te kunnen schenken”.
De H. Mis is het God welgevallige Offer, zoals de profeet Malachias (1, 11) het
heeft aangekondigd, en dat God in bescherming neemt, want, zoals we in de zestiger
jaren van de vorige eeuw konden zien, was er op het juiste moment een door de goddelijke Voorzienigheid verkozen monnik, die door woord en uiterlijke verschijning de
wereld toonde wat het Misoffer werkelijk is, terwijl men toen begon het Offer geweld
aan te doen! De inmiddels heilig verklaarde Pater Pio († 1968), wiens lichaam ongeschonden is, verzette zich tegen verandering van de Mis en wilde volharden in het
Latijn! Opmerkelijk is – en een signaal ook voor ons – dat hij van iedereen eerbiedigheid in de kerk eiste, zowel in houding als in kleding! Hij antwoordde trouwens op
de vraag van Kardinaal Bacci, wat hij van het veranderingsgezinde Tweede Vaticaans
Concilie vond: “Ik heb genoeg van dat concilie!”
Het Concilie van Trente leert: “Jezus Christus liet aan Zijn H. Kerk een zichtbaar
Sacrificie na, zoals het de menselijke natuur vereist”.
Zien we de verheven waardigheid van de Mis! Ze is dus één en hetzelfde Offer
met dit van het Kruis, bron van genaden en van kracht! Het kruisbeeld op het altaar
wil ons geloof verlevendigen en onze gedachten tot op Calvarië brengen, onder het
Kruis. Dat we dit levendig mogen beseffen en dat het onze liefde en ijver voor de H.
Mis mag doen toenemen! Zon geeft groei!
Pater Carlo de Beer
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De nieuwe ritus van de Mis
55. Wat is de H. Mis?
De H. Mis is de tegenwoordigstelling van
het Kruisoffer. Christus offert hier door
bemiddeling van de menselijke priester
Zijn Lichaam en Zijn Bloed, dat Hij aan
het Kruis op bloedige wijze heeft opgeofferd, op onbloedige wijze op aan Zijn
Vader. De H. Mis is dus een waarachtig
offer, waardoor ons de verdiensten van
het Kruisoffer worden gegeven.
Het Concilie van Trente leert: “Als iemand zegt: in de Mis wordt aan God geen
waarachtig en eigenlijk offer gebracht
… hij zij in de ban”(= uitgesloten).1
Verder leert het Concilie van Trente, dat
Christus “bij het Laatste Avondmaal, in
de nacht, waarin Hij werd overgeleverd
(1 Kor 11, 23), Zijn Lichaam en Bloed
onder de gedaanten van brood en wijn
aan God de Vader heeft opgedragen om
aan Zijn geliefde Bruid, de Kerk, een
zichtbaar Offer (zoals het de natuur van
de mens eist) na te laten, waarin datgene, wat eenmaal op bloedige wijze op
het kruis voltrokken zou worden, wordt
tegenwoordig gesteld, de herinnering
hieraan tot aan het einde van de tijd zou
blijven voortduren en waardoor zijn heilbrengende kracht van vergeving van de

zonden, welke door ons dagelijks worden
begaan, zou worden toegepast”.2 Door de
woorden “doet dit tot Mijn gedachtenis”
heeft Hij de apostelen tot priesters aangesteld en hun de opdracht gegeven, dit
Offer in de toekomst op te dragen.3
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De verhouding tussen Kruis- en
Misoffer wordt door het Concilie van
Trente als volgt bepaald: Het is dezelfde Offergave in beide Offers, namelijk
Jezus Christus. In de Mis worden niet
brood en wijn geofferd (deze houden
met de Consecratie op te bestaan),
maar het Lichaam en het Bloed van
Jezus Christus. Ook de Offerpriester
is dezelfde, met het verschil evenwel,
dat Christus zich aan het kruis geheel
alleen heeft opgeofferd, terwijl Hij zich
in de Mis hiertoe bedient van een menselijke priester, die echter slechts als instrument van Christus handelt. De wijze
van offeren is nochtans verschillend.
Aan het kruis heeft Christus zich bloedig opgeofferd, in de Mis doet Hij het
op onbloedige wijze. De tweevoudige
Consecratie, d.w.z. de gescheiden verandering van het brood in het Lichaam
en van de wijn in het Bloed van Christus is bedoeld om de scheiding van het
Lichaam en het Bloed van Christus aan
het kruis tot uitdrukking te brengen.4

56. Wie ontkende, dat de Mis een Offer is?
Het offerkarakter van de H. Mis was
meer dan 1000 jaar een geloofsgoed
van de Christenen, dat door niemand
werd betwist. Pas in de 12e eeuw begon
bij een paar sekten de ontkenning van
deze waarheid. Daarna was het vooral
Maarten Luther en met hem het hele
protestantisme, dat tot de afval van
veel christenen van dit dogma leidde.
Luther ontkende niet een in zekere zin werkelijke tegenwoordigheid
van Christus in het Sacrament van de
Eucharistie, hoewel hij dit niet in de
katholieke betekenis opvatte. Wat hij
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echter ontkende en met de meest woedende uitdrukkingen beledigde, was de
leer van het Misoffer.
Het offerkarakter van de Mis daarentegen blijkt duidelijk uit bronnen van de
Openbaring. Allereerst wijst de profetie van Malachias op een toekomstig
Offer: “Want van de opkomst van de
zon tot aan haar ondergang is Mijn
Naam groot onder de volken; en op iedere plaats wordt Mijn Naam een wierookoffer en een reine offerande gebracht”. (Mal 1, 11) De Joden hadden
maar één plaats, waar zij rechtmatig

konden offeren, namelijk de Tempel
van Jeruzalem. Voor het Nieuwe Verbond kondigt de profeet echter een rein
Offer aan, dat op iedere plaats van de
wereld zal worden opgedragen. Onder
dit Offer hebben de christenen vanouds
het Misoffer begrepen. Ook het offer
van Melchisedek, die brood en wijn
offerde (Gen 14, 18), was een voorbeeld van het Misoffer. Daarom wordt
Christus “Hogepriester voor eeuwig
naar de Orde van Melchisedek” genoemd (Hebr 6, 20), omdat het Offer,
dat Hij instelde, onder de gedaanten
van brood en wijn wordt voltrokken.
Christus gebruikt bij de instelling
van de Mis bovendien offertermen:
“Het Lichaam dat geofferd wordt –
het Bloed, dat vergoten wordt voor de
vergeving van de zonden”. Deze uitdrukkingen staan in de oorspronkelijke
tekst in de tegenwoordige tijd, en hebben dus betrekking op de Avondmaalhandeling op dat moment.
Ook de H. Paulus stelt in de 1e brief
aan de Korintiërs de “tafel van de
duivels” tegenover de “Tafel van de
Heer”. Onder de tafel van de duivels
verstaat hij de deelname aan offers aan
de afgoden, en wil daarmee zeggen,
dat degenen, die aan de offers aan de
afgoden deelnemen, niet aan het Offer van Christus mogen deelnemen en
omgekeerd. Zoals onder de “tafel van
de duivels” de heidense offers moeten
worden verstaan, zo is de “Tafel van
de Heer” het christelijke Offer. (vgl.
1 Kor 10, 18-21) In de brief aan de
Hebreeën 13, 10 staat tenslotte: “We
hebben een Altaar, waarvan zij, die de

tabernakel (= de joodse eredienst) bedienen, niet mogen eten”.
Het zou ook merkwaardig zijn, als de
vele offers van het Oude Verbond in
het Nieuwe Verbond geen overeenkomst hadden. In de oude tijd hadden
alle religies hun offer, en een religie
zonder offer zou volkomen ondenkbaar zijn geweest. Daarom spreken
de oudste kerkelijke geschriften ook
altijd over de Eucharistie als een Offer.
Zoals b.v. de Didachè (geschreven omstreeks 100 n. Chr.): “Verzamel u op de
dag des Heren, breek het brood en zeg
dank, nadat u eerst uw zonden hebt beleden, opdat uw offer rein moge zijn.”5
Dit offer wordt ook duidelijk als het
door Malachias aangekondigde offer
gekenmerkt. Paus Clemens I (88 – 98
n. Chr.) schrijft: ”De Heer heeft opgedragen, de offers en de godsdienstige
handelingen op de vastgestelde tijden
en uren te voltrekken”.6 De H. Cyprianus van Carthago († 258) wijdt zijn
63e brief aan de leer over het Misoffer
en benadrukt hier, dat Christus Zijn
Lichaam en Zijn Bloed aan de Vader
als Offer heeft gebracht (n. 4), dat Hij
heeft bevolen dit Offer tot Zijn gedachtenis op te dragen (n. 14) en de
priester als plaatsbekleder van Christus fungeert (n. 9). Bijzonder mooi is
ook een woord van de H. Gregorius
van Nazianze († 390). Hij roept de
priester toe: “Dus laat dan niet na, u
vrome man, voor mij te bidden en te
smeken, wanneer gij door uw woord
de Logus doet neerdalen, wanneer gij
op onbloedige wijze het Lichaam en
het Bloed van de Heer scheidt, terwijl
gij het woord (= de woorden van de
Consecratie) als zwaard gebruikt.”7
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Hier wordt heel duidelijk de leer van
de onbloedige opoffering van Christus
door de scheiding van Zijn Lichaam en
Bloed door middel van de tweevoudige
Consecratie tot uitdrukking gebracht.
Deze en talloze andere plaatsen tonen
duidelijk aan, dat het een afval van de
christelijke leer was, toen men begon
het offerkarakter van de H. Mis te loochenen.

57. Vermindert de leer van het Misoffer de betekenis van het Kruisoffer?
Het Misoffer vermindert op geen enkele manier de betekenis van het Kruisoffer, omdat het daaruit zijn hele kracht
put en daarvan geheel afhankelijk is.
De betekenis van het Misoffer bestaat
slechts daarin, het Kruisoffer tegenwoordig te stellen en de mensen de
genaden te schenken, die Christus aan
het kruis heeft verdiend.
De protestanten beweerden, dat het
Misoffer een belediging is van het
Kruisoffer, omdat men zou doen alsof
het Kruisoffer voor de verlossing van
de mensheid niet voldoende is en het
daarom voortdurend meerdere offers
nodig heeft. Dat was echter nooit de
leer van de katholieke Kerk. Christus
heeft door Zijn Kruisdood alle genaden
verdiend, die voor de verlossing van
alle mensen uit alle tijden noodzakelijk zijn. “… Christus is het heiligdom
binnengegaan, niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen

Bloed; ééns en voor altijd, daar Hij
een eeuwige verlossing had verworven.” (Hebr 9, 12) Door het Misoffer
verkrijgt men daarom geen nieuwe genaden, maar het is de bedoeling van het
Misoffer om de aan het kruis verdiende
genaden aan de mensen te schenken.
Volgens de wil van Christus is namelijk
de toediening van de vruchten van de
verlossing gebonden aan de Sacramenten, in het bijzonder aan het Misoffer.
Volgens Luther was de Eucharistie bovendien slechts een gave van God aan
de mensen, en hij verweet de Roomse
Kerk, hiervan een gave van de mensen
aan God gemaakt te hebben. Luther
stoorde zich aan de leer, dat de mens
God iets zou aanbieden en daardoor
iets voor zijn verlossing zou kunnen
doen, omdat naar zijn overtuiging de
mens de rechtvaardiging zuiver passief
ontvangt.

58. Is de H. Mis ook een maaltijd?
De H. Mis is in haar wezen noch een
maaltijd, noch een offer en een maal-
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tijd, maar uitsluitend een Offer. De
H. Communie, die men desnoods een

maaltijd zou kunnen noemen, is een
vrucht van dit Offer, maar behoort
niet tot zijn wezen.
De verklaring van het offerkarakter van de Mis hebben we hiervoor
gezien. In de teksten van het Concilie van Trente is er nergens sprake
van, dat de Mis bovendien nog een
maaltijd zou zijn. De stelling, dat de
H. Mis tegelijk offer en maaltijd is,
is door paus Pius XII uitdrukkelijk
veroordeeld: “Van de weg van de
waarheid dwalen dus zij af, die weigeren te celebreren, dan alleen als
het christenvolk tot de heilige tafel
nadert; nog meer zij, die – om het als
absolute noodzakelijkheid voor te
stellen, dat de gelovigen tezamen met
de priester zich met de eucharistische
spijze voeden, valselijk beweren, dat
men hier niet te doen heeft met een
offer zonder meer, maar met een offer en een maaltijd van broederlijke
gemeenschap, en die daarom van de
gezamenlijk ontvangen H. Communie bijna het hoogtepunt van heel de
viering maken. Immers, het moet nog
eens met alle nadruk worden opgemerkt: het Eucharistisch Offer bestaat
wezenlijk uit de onbloedige opoffering van het goddelijk Offerlam, die
op mystieke wijze blijkt uit de scheiding van de heilige gedaanten en uit
de aanbieding daarvan aan de eeuwige Vader. De H. Communie behoort
tot de integriteit van het Offer en tot
de deelname eraan door het nuttigen
van het H. Sacrament; en terwijl deze
Communie voor de offerende priester
volstrekt noodzakelijk is, is zij voor

de gelovigen slechts zeer sterk aan te
bevelen”.8
De Kerk heeft daarom de zondagse
deelname aan het Misoffer tot plicht
gemaakt, echter nooit de zondagse
Communie. Als de H. Mis wezenlijk
een maaltijd zou zijn, dan zouden de
aanwezige gelovigen absoluut moeten communiceren, want wie tijdens
een maaltijd niet eet, heeft er niet aan
deelgenomen! Daarentegen bepaalde
het Concilie van Trente: “Als iemand
zegt: Missen, waarin alleen de priester sacramenteel communiceert, zijn
ongeoorloofd en moeten derhalve afgeschaft worden, hij zij in de ban”.9
Eigenlijk verzet de hele ritus van de
Mis zich ook tegen het maaltijdkarakter, want wat is dat voor een maaltijd,
waarbij na langdurige rituele handelingen zo’n kleine hoeveelheid voedsel wordt opgediend. Indien de Mis
een maaltijd zou zijn, dan zouden
degenen gelijk hebben, die de Mis in
de vorm van een echt etentje willen
organiseren.
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59. Wie leert, dat de Mis offer en maaltijd is?
Het is tegenwoordig bij veel katholieke
theologen een wijd verbreide theorie,
dat de Mis een maaltijd is, waarbij zich
een offer voltrekt. Het eerste was dus
de maaltijd, maar – zo zeggen zij – bij
deze maaltijd was er ook een offer, dat
daarin bestond, dat Christus zich aan
ons als voedsel gaf. Dit offer van Christus aan ons in de maaltijd is dus het offerkarakter, dat in de Mis te vinden is.
Dit heeft met de katholieke leer niets te
maken, maar hier wordt de juiste orde
in het tegendeel veranderd. Een offer
bestaat uit de gave aan God en niet aan
een mens. Christus heeft zich aan het
Kruis aan Zijn Vader geofferd en niet
aan ons. Als de nieuwe theorie gelijk
zou hebben, dan zou het Misoffer aan
ons en niet aan God gebracht worden.
Die theorie wordt b.v. in het slotrapport
van de oecumenische werkgroep van
evangelische en katholieke theologen
verdedigd. Deze werkgroep vergaderde van 1976 tot 1982. Van katholieke
zijde namen daar onder andere kardinaal Hermann Volk, Karl Lehmann,

Walter Kasper en kardinaal Ratzinger
deel. Hier wordt beweerd: “Het zichtbare teken voor de offergave van Jezus
Christus in de Eucharistieviering en
onze betrokkenheid bij deze zelfopoffering is … de maaltijd … Dit betekent,
beter gezegd, dat in de plaatsgevonden
maaltijd zich het offer, de zelfopoffering, van Jezus Christus tegenwoordig
stelt en verwezenlijkt. Daarom is de
gebruikelijke, pas na het Concilie van
Trente principieel gemaakte onderscheiding van de Eucharistie in het Sacrament enerzijds en Offer anderzijds
theologisch onbruikbaar, omdat dit de
hoofdstructuur verandert. In het aanbieden van zichzelf als voedsel vindt
de offergave van Jezus Christus op het
niveau van het liturgische symbool
zijn uitdrukking.”10 Men ziet dat hier
echt iets nieuws en tevens de afwijzing
van de traditionele theologie wordt onderwezen. De uiteenzettingen van de
oecumenische werkgroep zijn in strijd
met het tridentijnse dogma, dat de leer
veroordeelde, volgens welk het offer in
de Mis erin zou bestaan, “dat Christus
ons als voedsel zou worden gegeven”.11

60. Werd de tridentijnse Mis afgeschaft?
Aan de invoering van de nieuwe ritus
van de Mis was geen afschaffing of
een verbod van de tridentijnse Mis
verbonden. Dit zou ook bijna onmogelijk zijn geweest, omdat de Kerk
nog nooit een ritus van die ouderdom
had verboden en de H. Pius V in zijn
bul Quo primum van 14 juli 1570,
waarin hij de tridentijnse orde van de
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Mis vastlegde, bepaalde dat deze ritus
van de Mis voor altijd geldig moest
zijn en het een priester nooit verboden mocht worden, deze Mis op te
dragen. Desondanks heeft men altijd
weer beweerd, dat ze afgeschaft was,
en de meeste bisschoppen hebben hun
priesters verboden ze op te dragen. In
zijn Motu proprio Summorum ponti-

ficum van 7 juli 2007 heeft paus Benedictus XVI echter officieel bevestigd, dat de overgeleverde Mis nooit
werd afgeschaft.
Letterlijk luidt het: “Het is dus toegestaan om het Misoffer volgens
de door de zalige Johannes XXIII
bekrachtigde en nooit afgeschafte
Editio typica van het Romeins Missaal van het jaar 1962 te vieren als
buitengewone vorm van de liturgie
van de Kerk”.12 In zijn begeleidende
brief aan de bisschoppen schreef hij:
“Wat voor vroegere generaties heilig was, blijft ook voor ons heilig en

groot; het kan niet plotseling alom
worden verboden of zelfs schadelijk zijn. Het doet ons allen goed, de
rijkdommen te beschermen, die in het
geloof en in het bidden van de Kerk
gegroeid zijn”.13 Toen hij nog kardinaal was, schreef hij met betrekking
tot het feitelijke verbod van de oude
Mis: “Een gemeenschap, die dat, wat
voor haar tot nu toe het heiligste en
hoogste was, plotseling verklaart als
ten strengste verboden en het verlangen ernaar vervolgens doet voorkomen als ronduit onfatsoenlijk, laat
zichzelf in twijfel trekken. Want wat
moet men van haar nog geloven? Zal
Informatieblad Nr. 291 februari 2017
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ze morgen niet weer verbieden, wat
ze vandaag voorschrijft?”14
Reeds in de jaren negentig van de
vorige eeuw zei kardinaal Stickler in
een interview: “In 1986 stelde paus
Johannes Paulus II twee vragen aan
een commissie van negen kardinalen.
Ten eerste: ‘Verbood paus Paulus VI
of een andere bevoegde autoriteit de
ooit wijd verbreide viering van de
tridentijnse Mis in de tegenwoordige tijd?’ Het antwoord, dat acht van
de negen kardinalen in 1986 gaven,
was: Nee, de Mis van de H. Pius V
werd nooit verboden: Ik kan dat zeggen, want ik was een van die kardinalen. Er was nog een heel interessante vraag: ‘Kan een bisschop een

priester met goede naam verbieden,
om voortaan de tridentijnse Mis te
celebreren?’ De negen kardinalen
waren eenstemmig van mening, dat
geen bisschop een katholieke priester de viering van de tridentijnse
Mis verbieden kan. We hebben geen
officieel verbod en ik geloof, dat de
paus een officieel verbod nooit zou
uitvaardigen … juist door de woorden
van Pius V, die zei, dat deze Mis voor
altijd zou zijn”.15 Praktische consequenties had dit echter niet. Zelfs na
Summorum pontificum, wordt het opdragen van de traditionele Mis door
sommige bisschoppen in ongehoorzaamheid aan de pauselijke instructie,
nog steeds belemmerd of verboden.

61. Is de nieuwe ritus van de Mis nog ten volle de uitdrukking van de
katholieke leer over het Misoffer?
De nieuwe ritus van de Mis uit 1969
vormt volgens het oordeel van de kardinalen Ottaviani en Bacci “zowel als
geheel als in details een opvallende
breuk met de katholieke theologie van
de H. Mis.”16 Alle veranderingen zijn
erop gericht, de gedachten aan het
Offer te onderdrukken en in plaats
daarvan een avondmaalviering in de
protestantse betekenis te benaderen.
De eisen van Luther voor de afschaffing van het offertorium en van
de canon zijn hier in essentie vervuld.
Het oude offertorium brengt duidelijk
tot uitdrukking, dat de Mis een Offer
als verzoening voor de zonden is. De
priester bidt hier: “Aanvaard, heilige
Vader, almachtige eeuwige God, deze
smetteloze offerande, die ik, onwaar-
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dige dienaar, U opdraag, mijn levende
en waarachtige God, voor mijn ontelbare zonden, overtredingen en nalatigheden, en voor alle omstanders,
alsmede voor alle gelovige christenen,
levenden en doden; opdat zij mij en
hun strekke tot heil voor het eeuwige
leven. Amen”. In de nieuwe ritus is
het offertorium geschrapt en vervangen door een gebed bij de bereiding
van de gaven, waarvan de tekst is ontleend aan een joods tafelgebed. Het
luidt: “Gezegend zijt Gij, Heer, God
van het heelal, want uit Uw overvloed
mochten wij het brood ontvangen, dat
wij U aanbieden; het is de vrucht van
de aarde en het werk van mensenhanden; bereid daaruit voor ons het brood
des levens.” Hier is van offer en genoegdoening geen sprake meer.

De oeroude roomse canon van de
Mis mocht als mogelijkheid verder
bestaan (zij het met enkele wijzigingen), er werden echter nieuwe canons
toegevoegd, die theologisch minder
duidelijk zijn en waarvan in het bijzonder de 2e canon zich onderscheidt,
omdat hij, zoals men heeft geschreven, “met een volledig gerust geweten
zou kunnen worden gebruikt door een
priester die niet in de transsubstantiatie, noch in het offerkarakter van de
Mis gelooft, en dat hij daarom zonder
enig probleem door een protestantse
dominee zou kunnen worden aangewend.”17 In deze canon komt namelijk het begrip van het Offer niet één
keer voor. Men beweert weliswaar,
dat deze canon de oude canon van
Hippolytus zou zijn, maar ten eerste
is het hoogstens een verminkte vorm
van deze canon en ten tweede vergeet
men te zeggen, dat Hippolytus voor
enige tijd tegenpaus was en het helemaal niet zeker is, of zijn liturgie toen
in de katholieke Kerk gevierd werd.
Wegens zijn beknoptheid verheugt
deze canon zich in een grote popu-

lariteit en is onder de vier officiële
canons de meest gebruikte.
Welke geest het voortbrengen van de
nieuwe ritus van de Mis heeft bezield,
ziet men ook in paragraaf 7 van de
Inleiding tot het Nieuwe Misboek.
Daar leest men als definitie van de
Mis: “De maaltijd des Heren of de
Mis is de heilige samenkomst of vergadering van het volk Gods, dat onder
leiding van een priester samenkomt
om de gedachtenis van de Heer te vieren. Daarom geldt voor de plaatselijke
samenkomsten van de heilige Kerk bij
uitstek de belofte van Christus: Waar
twee of drie vergaderd zijn in Mijn
Naam, daar ben Ik in hun midden”.
Deze definitie heeft niets specifiek katholieks en zou evengoed toegepast
kunnen worden voor een protestantse avondmaalsviering. De Mis wordt
hier niet als tegenwoordigstelling van
het Offer van Christus, maar als een
vergadering van de gelovigen aangeduid, hoewel de aanwezigheid van
gelovigen voor het opdragen van de
H. Mis weliswaar gewenst, maar niet
Informatieblad Nr. 291 februari 2017
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noodzakelijk is. (Daarom is het fout,
wanneer tegenwoordig in de 3e canon
te lezen staat: “Tot aan het einde der
tijden verzamelt gij een volk, opdat
aan Uw Naam het zuivere offer zal
worden gebracht”. Hier wordt de indruk gewekt, dat de aanwezigheid
van het volk voor het opdragen van
de Mis vereist zou zijn.) De priester is
in deze paragraaf geen plaatsbekleder
van Christus, maar slechts een voorganger bij de gemeenteviering, en bij
deze viering gaat het enkel om een
gedachtenis, dus puur om een viering
ter herinnering aan het Laatste Avondmaal. Schokkend is bovendien, dat de
tegenwoordigheid van Christus tot
een zuiver geestelijke aanwezigheid
wordt beperkt, hoewel Christus in de
H. Mis toch onder de gedaanten van
brood en wijn waarachtig met Vlees
en Bloed tegenwoordig is. Weliswaar
werd op grond van protesten na de

eerste publicatie, deze paragraaf door
enkele katholieke toevoegingen aangevuld, aan de ritus van de Mis veranderde men niets! In wezen geeft de
eerste tekst ook precies de geest van
de nieuwe Mis weer, wat men herkent
aan het feit, dat de gelovigen, die haar
lange tijd bezoeken, meestal een dergelijke opvatting van de Mis hebben,
zoals deze in de oorspronkelijke tekst
tot uiting komt.
Benedictus XVI heeft – vooral als
kardinaal – meermaals meer of minder tot uitdrukking gebracht, dat de
hervorming van de liturgie een misser
was. Hij schreef zelfs: “Ik ben ervan
overtuigd, dat de crisis van de Kerk,
die wij thans beleven, verregaand
op het verval van de liturgie berust,
die zo nu en dan zelfs zo ontworpen
wordt, ‘etsi Deus non daretur’.”18 [
‘alsof God niet zou bestaan.’]

62. Was de hervorming van de ritus van de Mis een bewuste protestantisering?
De sinds vele jaren met Paulus VI
bevriende Jean Guitton berichtte in
1993, dat de paus bewust alles uit de
Mis wilde verwijderen, waaraan de
protestanten zich zouden kunnen ergeren. Dit wordt tevens bevestigd door

het feit, dat Paulus VI zes protestantse geestelijken liet meewerken aan de
uitwerking van de nieuwe misritus.
Een beroemde foto toont hem samen
met deze protestantse ‘deskundigen’.
Eén van hen, Max Thurian von Taizé
zei later: “Niets in de vernieuwde Mis
hoeft de evangelische protestanten nog
werkelijk te ergeren”.19 Hij werd dan
ook in 1988 tot priester gewijd, zonder eerst het protestantisme te hebben
afgezworen.
De exacte tekst van het commentaar
van Jean Guitton in een radiopraatje
op 19 december 1993, publiceerde de
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Paulus VI een oecumenische opzet, om
alles, wat er in de Mis al te katholiek is
in traditioneel opzicht, weg te laten, of
ten minste te verbeteren, of ten minste
te verzachten, om de katholieke Mis,
ik herhaal het, meer te doen lijken op
de calvinistische mis”.20

v.r.n.l. Paus Johannes XXIII, Kardinaal
Bea, Frère Roger en Max Thurian (Taizé)

abt Dom Gérard Calvet: “De opzet van
Paulus VI met het oog op de liturgie,
met het oog op datgene, dat men gewoonlijk ‘de Mis’ noemt, is de katholieke liturgie zo te vernieuwen, dat hij
bijna overeenkomt met de protestantse
liturgie. … Maar ik herhaal: Paulus VI
heeft alles gedaan wat in zijn vermogen lag, om de katholieke Mis – los
van het Concilie van Trente – zoveel
mogelijk op het protestantse avondmaal te doen lijken . … Ik geloof
niet, dat ik mij vergis, wanneer ik zeg,
dat de bedoeling van Paulus VI en de
nieuwe liturgie, die zijn naam draagt,
erin bestaat, van de gelovigen een grotere deelname aan de Mis te verlangen,
daarin een grotere plaats voor de H.
Schrift in te ruimen, en minder plaats
voor alles wat daarin, zoals enkelen
zeggen, magisch is, of zoals anderen
zeggen, aan substantiële, transsubstantiërende Consecratie is, wat het katholieke geloof is; anders gezegd, er is bij

Men vergelijke hiervoor ook het boek
“The Reform of the Liturgy” door
Annibale Bugnini, de
hoofdverantwoordelijke voor de nieuwe
Mis, [Novus Ordo
(Missae)], waarin hij
zijn oecumenische
bedoelingen zeer open
uitlegt.
Verscheidene liturgie-wetenschappers
hebben ook steeds weer toegegeven,
dat de hervorming van de Mis geen
gelijkmatige ontwikkeling van de
oude ritus was, maar een vernietiging.
Zo zei b.v. een lid van de commissie,
die de nieuwe Mis fabriceerde, pater
Joseph Gelineau SJ, met het oog op
de overgeleverde Mis: “Laten we die
eens vergelijken met de Mis die we
nu hebben. Niet alleen de woorden,
de melodieën en enkele van de gebaren zijn anders; om de waarheid te
zeggen, het gaat hier om een andere
misliturgie. Het moet zonder enige
tweeslachtigheid gezegd worden: De
Romeinse ritus, zoals wij die kenden,
bestaat niet meer (Le rite romain tel
que nous l’avons connu n’existe plus).
Die is vernietigd (Il est détruit)”.21
Ook de liturgie-wetenschapper Alcuin
Reid zei in een interview in 2011:
“Het is noch de taak van een conciInformatieblad Nr. 291 februari 2017
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lie, noch die van een paus, om de liturgie te maken. Het concilie spreekt
niet over een nieuwe liturgie maken of
haar te willen ‘veranderen’ – het gebruikt het woord ‘vernieuwing’ (‘instauratio’). Het concilie wilde door
een grondige liturgische vorming op
alle niveaus van de Kerk zowel een
gematigde hervorming van de ritus als
een vruchtdragende participatio actuosa [actieve deelneming] bereiken –
geen breuk [ … ] Een goed voorbeeld
daarvan is de Ordo Missae van 1965.
Daarbij gaat het om een gestroomlijnde en verder ontwikkelde misritus, die
in overeenstemming is met de op het
concilie gevoerde discussies. Maar de
Ordo Missae van 1969 onderscheidt
zich daar torenhoog van, het is een
nieuwe creatie van het Consilium
(pauselijke commissie). Het bewaart
weliswaar nog meer dan men eigenlijk wilde bewaren, want Paulus VI
wees de onredelijke wens van het
Consilium af, om de Romeinse canon,
het Orate Fratres, evenals het kruisteken bij de aanvang van de Mis af te
schaffen.

[ … ] Ik ben geen ‘traditionalist’.
Ik ben katholiek. Bovendien ben ik
liturgie-historicus. En in die hoedanigheid kan ik zeggen, dat het zich
laat aanzien, dat de voor de hervorming verantwoordelijken een breuk
beoogden – zowel in theologisch als
in ritueel opzicht. Datgene, wat door
de traditie overgeleverd was, wilden zij niet. Zij wilden het ook niet
verder ontwikkelen. Zij wilden iets
nieuws, iets, dat de ‘moderne mens’
van de zestiger jaren weerspiegelde
en dat deze mens naar hun mening
nodig had. Dat is een historische realiteit en geen kerkpolitiek standpunt.
Daarom zijn liturgie-wetenschappers
‘van beide kanten’ het erover eens, dat
de hervorming radicaal en een breuk
geweest is. Als katholiek beschouw
ik dat als een aanzienlijk probleem,
omdat het in de geschiedenis van de
liturgie zonder weerga is en evenmin
datgene is, waarom het concilie – uit
eerbied voor de liturgische traditie –
heeft gevraagd.”22
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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 Moeder van God, bid
voor ons.
Maria, de Moeder van God! In dit
éne woord liggen al de heerlijkheden opgesloten, welke Maria ooit ten
deel vielen, want het goddelijk Moederschap is de grondslag van al haar
voorrechten.
Werd zij met buitengewone genaden begunstigd, zij moest als het ware
daarmee verrijkt worden, omdat zij
voorbestemd was de Moeder te worden van het mensgeworden Woord.
Die onbegrijpelijk verheven waardigheid is ook de sleutel van het geheim
van haar Onbevlekte Ontvangenis.
Onmogelijk immers kon God Maria
tot Moeder kiezen, indien zij ook maar
één ogenblik met de smet van de erfzonde zou bezoedeld geweest zijn,
want dan werd zij door Hem, tenminste op dat ogenblik, niet bemind, doch
verfoeid. Wat zou het bovendien een
triomf voor Satan geweest zijn, wanneer hij de Verlosser het verwijt vóór
de voeten had kunnen werpen: Het is
waar, U hebt mij overwonnen, maar
ik zegevierde over Uw Moeder, want
U bleef geen andere keus, dan een
van mijn slavinnen tot Uw Moeder te
kiezen! Omdat Maria dus tot het god-

delijk Moederschap was uitverkoren,
daarom moest zij met alle mogelijke
genaden verrijkt worden, wilde de
Allerhoogste van haar een waardige
tempel van de Godheid maken.
Dat Maria inderdaad met de verheven
titel van Moeder van God moet aangesproken worden, leert ons het heilig Evangelie. “U zult in uw schoot
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ontvangen en een Zoon baren, en Zijn
Naam Jezus noemen, Hij zal groot
zijn, en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden”. Zo sprak, volgens de
H. Lucas, de Aartsengel Gabriël haar
aan bij de Blijde Boodschap. (Lc 1,
31-32)
Wanneer wij nu Maria Moeder
van God noemen, dan spreekt het
vanzelf, dat het niet in onze bedoeling ligt te beweren, dat zij aan haar
aanbiddelijk Kind de goddelijke natuur zou hebben geschonken; deze
toch heeft Jezus vóór alle eeuwen, van
Zijn eeuwige Vader ontvangen. Neen,
Christus, dankt slechts aan Maria Zijn
menselijke natuur, welke Hij, door een
bijzondere inwerking van de H. Geest,
in haar maagdelijk lichaam heeft aangenomen. Maar nauwelijks was die
menselijke natuur in haar schoot gevormd, of Christus heeft haar met de
goddelijke verenigd, in één en dezelfde goddelijke Persoon.
Het goddelijk Moederschap van Maria moet dan ook de grondwaarheid
van onze heilige godsdienst genoemd
worden. Meer nog, zij is als het ware
de spil, rond welke geheel ons geloof
zich beweegt. Veronderstel immers,
de allerheiligste Maagd zou niet de
waarachtige Moeder zijn van God,
dan is het een leugen dat een God
is mens geworden, en dat de tweede
Persoon van de heilige Drie-eenheid
de menselijke natuur heeft aangenomen. Maar dan is er ook geen sprake
meer van christendom, en geheel ons
geloof ware niets anders meer dan
een verzameling van fabels, even bedrieglijk als de dromerijen van de heidense oudheid, welke alles voor God
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aanzag, behalve de enige ware God!
Wat wonder dan, dat een geloofspunt,
dat de kern vormt van de geopenbaarde waarheden, door de vijanden van
onze heilige godsdienst zo heftig werd
aangevallen, zodra de Kerk het martelperk, waar het bloed van haar kinderen
bij stromen had gevloeid, triomferend
had verlaten? Maar de christenen, wie
deze waarheid meer dan dierbaar was,
omdat zij de levensader is van het katholiek geloof, stonden op de bres, om
haar met sterke liefde te verdedigen.
Of greep niet een heilige verontwaardiging en een diepe droefheid de gelovigen van het Oosten aan, toen in
het begin van de 5e eeuw, Nestorius,
als patriarch van Constantinopel, na
de paus, de hoogste waardigheidsbekleder in de katholieke Kerk, dit geloofspunt durfde aanvallen?
Sluwe Oosterling als Nestorius
was, wachtte hij zich wel, om persoonlijk het goddelijk Moederschap
van Maria het eerst in het openbaar
te loochenen. Volgens de mededeling
van de geschiedschrijver Socrates, bediende hij zich daartoe van zijn vriend
en vertrouweling, de priester Anastasius.
Op een plechtige feestdag immers besteeg deze de kansel, en, na
eerst Maria geroemd te hebben, waarschuwde hij de gelovigen om haar
voorrechten niet te overdrijven, en zijn
waarschuwing besloot hij met deze
woorden: “Zo ware het onzin Maria
Moeder van God te noemen; wat is
Maria toch anders dan een gewoon
sterveling, en hoe zou dan uit haar een
God kunnen geboren worden?”

Een ander aanhanger van Nestorius, bisschop Dorotheüs dreef zijn
euvelmoed zover, dat hij durfde uitroepen: “Als iemand zou beweren, dat
Maria de Moeder is van God, dan mag
hem de banbliksem treffen!”
De ontsteltenis en de heilige
verontwaardiging, welke zich bij die
woorden, van de luisterende menigte meester maakte, was zo geweldig,
dat, in volle kerk, een eenvoudige leek
zich verhief, en met volle stem protest
aantekende tegen dergelijke godslasterende taal. En wat deed Nestorius?
Herriep hij zijn dwaling? Integendeel,
hij wierp het masker af, en steunde die
dwaling zo brutaal, dat een monnik
zich openlijk tegen hem verzette, en
de gelovigen van geheel Constantinopel niet meer met hem wilden in aanraking komen.
De gebeurtenissen van Constantinopel weerklonken weldra tot in
Rome. De paus, op de hoogte gebracht
van Nestorius’ ergerlijk en vermetel
optreden, eiste van hem, dat hij zijn
dwaalleer zou verwerpen en herroepen; maar door de hoogmoed verblind,
weigerde de ongelukkige het hoofd te
buigen, zelfs voor de stedehouder van
Christus.
Wat bleef de paus anders over,
om de dwaling de kop in te drukken,
dan een algemene kerkvergadering
te beleggen? Van alle kanten gingen
de bisschoppen van de katholieke
wereld – volgens het getuigenis van
de H. Cyrillus van Alexandrië, die
de beraadslagingen van het concilie
bijwoonde, wel een tweehonderd –
naar Efese, en beraadslaagden daar
in een kerk aan de Moeder van God
toegewijd. De besprekingen duurden

een volle dag. Groot was de spanning
onder de gelovigen; vandaar verdrong
een opeengepakte menigte zich heel
de dag rondom de basiliek; het gold
immers Maria’s roemvolste eretitel!
Hoe meer de dag vervloog, des te
koortsiger werd de onrust, waarmee
de schare de uitspraak van het concilie
verwachtte.
Toen eindelijk op een van de uitbouwen van het heiligdom de boden
van de kerkvergadering verschenen,
verkondigden zij onder doodse stilte,
dat tegen Nestorius de banvloek was
uitgesproken, en dat die onwaardige
van zijn patriarchaat vervallen was
verklaard.
Nauwelijks had die boodschap
geklonken, of uit duizenden ging
een gejuich op, zo geweldig, dat het
over heel de stad Efese bruiste. En, o
wonder! als bij toverslag waren al de
huizen verlicht, en duizenden fakkels,
door mannen gezwaaid, ontstoken. In
triomf voerden zij de bisschoppen,
die zo schitterend de smaad, Maria in
haar mooiste eretitel aangedaan, hadden gewroken, door de stad. Waar de
stoet ging, daar brandden de vrouwen
vol geestdrift reukwerken voor de
voeten van de vaders van het concilie, terwijl door de lucht, uit ontelbare
kindermonden, lofzangen ter ere van
de Moeder van God weergalmden.
Droevig gebeuren! Nestorius, de
prins van de H. Kerk, die een licht had
moeten zijn voor de volkeren in het
Oosten, was verzonken in de nacht
van de ketterij, waarin hij halsstarrig volhardde. Maar de gerechte straf
bleef niet uit; want de tong, waarmee
hij zo schandelijk de Moeder van de
Heer had gelasterd, werd nog vóór zijn
Informatieblad Nr. 291 februari 2017

17

De Litanie van Onze-Lieve-Vrouw

rampzalige dood, door de wormen verteerd. Luider dan door die vreselijke
ziekte had God niet kunnen spreken,
noch schitterender uitspraak van het
concilie bekrachtigen. Thans straalde
het goddelijk Moederschap van Maria
in een nieuwe, ongekende luister.
Maria is dan de Moeder van God! Hoe
kunnen een paar woorden een ontzaglijk geheim omsluiten, dat zelfs niet
door de diepste geesten gepeild kan
worden. Of is het goddelijk Moederschap niet de verhevenste waardigheid, die wij kunnen uitdenken?
Wij noemden het goddelijk Moederschap een waardigheid, want hoe
hoog ook Maria als Moeder Gods
werd verheven, toch is haar menselijke natuur niet veranderd. Mens blijft
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zij daarom, en als mens wordt zij
door de engelen overtroffen, evenals
die hemelse geesten zelfs de menselijke natuur van Christus overtreffen.
Maar van het ogenblik af, waarop de
menselijke natuur van Christus met
de Godheid werd verenigd, ontving
zij een waardigheid zo verheven, dat
de engelen bij hun aanbidding, sidderend van eerbied, hun gelaat bedekken. Zo ook staat Maria als mens
verre onder de engelen van de hemel,
maar met de aureool van het goddelijk Moederschap om de slapen, is zij
boven alle engelenkoren verheven, ja
zelfs, volgens de uitdrukking van de
H. Bonaventura, boven ieder schepsel,
dat God, in Zijn wijsheid en almacht
zou kunnen scheppen.

Of werd Maria door het goddelijk
Moederschap niet, in zekere zin, met
de Godheid als een familielid verwant?
De duizelingwekkende eer een God
tot Zoon te hebben, komt slechts aan
twee personen toe: aan één goddelijke
Persoon, de eeuwige Vader, en aan één
menselijke persoon, aan Maria.
Met de Vader mag zij in volle
waarheid zeggen: “U bent mijn Zoon,
heden heb ik U voortgebracht”, Filius
meus es tu, ego hodie genui te.
Toen op het ogenblik van de
boodschap het ongeschonden lichaam
van Maria, het levende tabernakel werd
van de Allerhoogste, werd God als
het ware, Maria’s “schuldenaar”. De
Schepper de “schuldenaar” van Zijn
schepsel! Hij toch moet bekennen, dat
Hij Zijn lichaam van Maria heeft ontvangen. Maria mocht in het uur van de
Menswording van Gods Zoon tot Hem
zeggen: U hebt mij de weldaad van het
bestaan geschonken, en ik verheug mij
dat ik die onverdiende gunst vergelden
kan, met U het leven te schenken. Eeuwig waar immers blijft het woord van
de H. Augustinus: Caro Jesu, caro Mariae, Jezus’ Vlees is Maria’s vlees; ook
haar bloed stroomt door Zijn aderen.
Vandaar mogen wij getuigen dat het
meesterwerk van Gods schepping, nl.
de menswording van de tweede Persoon van de allerheiligste Drievuldigheid, ongetwijfeld door God bewerkt
werd, maar niet zonder de medewerking van Maria. Haar, de gezegende
Maagd, was het veroorloofd om met de
Godheid samen te werken, ten einde
dit wonderwerk tot stand te brengen.
Ja waarlijk, door het goddelijk
Moederschap, is de goddelijke almacht
als het ware uitgeput geworden. Met

recht zegt dan ook de H. Albertus de
Grote: na God, is niets zo verheven als
Moeder van God te zijn. Men kan zelfs
niets verheveners uitdenken, verzekert
de H. Anselmus; en de H. Augustinus
aarzelt niet te verklaren: “die waardigheid is zo verheven, dat Maria zelf
er onmogelijk al de diepten kan van
peilen”.
En wie zal de gevolgen van die waardigheid beschrijven? Als Moeder van
God heeft Maria recht op de eerbied
van God zelf. Al lijkt het enigermate
overdreven om van een recht op Jezus’
gehoorzaamheid te spreken, omdat een
moeder slechts gebiedend tegenover
minderjarige kinderen, en tegenover
oudere kinderen, zolang zij onder het
ouderlijk dak leven, kan optreden, onloochenbaar kan zij toch haar recht op
Jezus’ dankbaarheid laten gelden, want
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veel heeft zij voor Hem opgeofferd en
geleden.
De H. Paulus roemde er op,
omdat hij voor het aanschijn van de
wereld was uitverkoren, om de onuitputtelijke schatten van de wijsheid
van Jezus Christus aan de heidenen te
verkondigen (Ef 3, 8); doch welk een
verschil tussen Paulus en Maria! Kreeg
Paulus een genade, die hem tot apostel,
en zelfs tot de grootste van alle apostelen vormde, Maria ontving een genade,
die Haar maakte tot Moeder van God.
Predikt Paulus Jezus Christus, Maria
baart Hem. Leert Paulus de ongelovige
volkeren de Verlosser kennen, Maria
schenkt Hem Zijn Vlees, Zijn Bloed,
Zijn leven. Paulus is en blijft slechts
de dienaar, de gezant van Christus,
Maria is Zijn Moeder. Hoe verheven
Paulus’ roeping ook was, zij wordt onbeduidend naast de roeping van Maria, want die roeping is in haar soort
oneindig, suo genere infinita (Suarez).
Het karakter van het apostolaat is zo
verheven, dat de Zaligmaker Zijn leerlingen tot rechters aanstelde: “Gij zult
zetelen op twaalf tronen om de twaalf
stammen van Israël te oordelen”, maar
de waardigheid van Moeder van God
is zo hoog, dat het zelfs de almachtige
God niet mogelijk is, aan een eenvoudig schepsel een hogere te schenken.

den de allerheiligste Maagd blijven.
Zeker Maria wordt overtroffen, maar
slechts door God alleen, want de verhevenste engelen en de grootste heiligen zijn tenslotte slechts dienaren van
God, terwijl Maria alleen Zijn Moeder
is.

Welk schepsel kan dan ook bij Maria
vergeleken worden vraagt de H. Petrus
Damianus, en hij antwoordt: Verhef uw
blikken tot de schitterende tronen van
de Serafijnen; toch moet u bekennen,
dat die uitmuntende geesten ver bene-

Oefening: Dikwijls de goede God
bedanken, omdat Hij Maria zo hoog
heeft verheven. Geen akte van liefde
is welgevalliger aan Jezus en Maria,
om haar onbaatzuchtig karakter.

Bij geen volk was de verering van Maria hoger in ere, dan bij de Grieken,
die hun beelden met ongeëvenaarde
kunstzinnigheid wisten te versieren.
Deze Grieken nu, waren gewoon de
Mariabeelden nooit met een kroon,
of met een ander sieraad te tooien;
maar op het voorhoofd van het beeld
griften zij slechts deze woorden, welke al de glorie van Maria weergaven:
Moeder van God. Vandaar dat zij dan
ook trouw Maria als Moeder van God
voorstelden, met het goddelijk Kind op
de armen.
Gebed: O Maria, hoe machtig bent
u niet als Moeder tegenover het Hart
van Uw goddelijke Zoon; vergeet
toch niet dat u aan de voet van het
Kruis ook onze Moeder geworden
bent. Neem ons onder uw moederlijke bescherming, en verwerf ons van
uw Zoon, de genaden, die wij nodig
hebben, om in Zijn liefde te volharden. Amen.

… wordt vervolgd …
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Terugblikken
Op zaterdag 10 december 2016 hebben ook traditionele katholieken deelgenomen aan de Mars voor het Leven in Den Haag. Een verrassende opkomst: 5000
roependen in de woestijn! Is de NOS met dit positief nieuws gekomen?! Wanneer
er negen dolle mina’s staan te schreeuwen in Madrid, is dat voor de NOS nieuws
om te verspreiden in Nederland!

Op zaterdagavond 10 december vond
in Gerwen een warming up plaats voor de
kerstzang van 2016. De liederenboekjes werden weer voor de dag gehaald. Liefde doet
zingen. We houden van Kerstmis!

Woensdag 14 december. Gulden Mis in
Gerwen.
Informatieblad Nr. 291 februari 2017
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Terugblikken

Zondag 11 december. Bijeenkomst van het Jong Katholiek Initiatief (Nederland en Vlaanderen) op Zondag Gaudete in Leiden.

Gezamenlijk gebed voor
het begin van de presentatie
Digitale media, aan de hand
van de boeken van Manfred
Spitzer … de zorgen om de
(ontwikkeling) van de digitale
media in ons leven, gegeven
door een van de leden.

Samen dineren, al
helemaal in kerststemming!
Zich heiligen, zich
verdiepen … en
het samen gezellig
maken.
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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.
Februari: Tot eerherstel voor de misdaad van abortus!

Beste Kruisvaarders,
“Neem hun, heer, neem hun en eet hun
op, zodat gij sterk zijt tegen onze vijanden!” Zo bidden de afgodspriesters
van de rijke zeevaarderstad Carthago (=
Tunis, in Noord-Afrika) in het jaar 241
voor Christus. Net hebben de Carthagers
de Eerste Punische Oorlog verloren van
de Romeinen. Nu worden de muren van
Carthago aangevallen door hun buitenlandse huursoldaten, die kwaad zijn,
omdat ze hun loon niet betaald hebben
gekregen. Binnen de stad scharen zich
de vooraanstaanden en verderop het
volk rond de trappen van de “tofét” of
“bamót”, een offerhoogte. Daarop staat
het reusachtige koperen beeld van hun
afgod (eigenlijk: duivel!) Ba’al Ham’on,
soms ook “Moloch” genoemd. Door of-
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fers aan deze demon smeken de Carthagers zijn bescherming af, zoals ze hem
ook offers brengen voor een rijke oogst
en rijkdom uit de handel. Het afgodsbeeld heeft twee naar voren gestrekte
handen en armen, die naar de buikkant
afhellen in een gloeiende oven! Binnen-

Eucharistische Kruistocht

in het beeld brandt vuur, zodat het hele
beeld wit gloeit van de hitte, en door de
walm (=rook) nog maar vaag zichtbaar
is. Nu bestijgen de afgodspriesters de
trappen naar het Ba’albeeld, met de offergaven. De offergaven die Ba’al vreet
zijn … kleine kindertjes! De kleintjes
kunnen zich niet verdedigen, maar voelen dat ze in gevaar zijn en beginnen te
wenen! Opdat de ouders het wenen niet
zouden horen, weerklinkt schrille muziek
en luid tromgeroffel, terwijl het hele volk
in ritme roept: “Os-sen! Os-sen! Os-sen!
Neem ze aan, heer, als offerdieren!” Eén
voor één leggen de moordenaars een
kindje op de gloeiende armen van Ba’al
Moloch, dat dan naar achteren rolt, de
gloeiende buik van het monster in! Die
dag worden twaalf onschuldige kinderen

aan de afgod geofferd! En dat doen de
Carthagers regelmatig! Niet alleen dat
soort dingen doen ze voor Ba’al: tussen
“heilige zuilen”, verborgen in het struikgewas, komen ze ook nog samen (soms
gemaskerd) om onkuisheid met elkaar te
begaan. Onkuisheid is: iemands lichaam
aanraken, zoals alleen getrouwden dit
mogen doen, maar dan zonder getrouwd
te zijn of op een lelijke manier. Maar
de Carthagers zijn niet de eersten en
de enigen om zulke dingen te doen. Ze
zijn tenslotte verhuisde Feniciërs, ook
genoemd Kanaänieten, die uit de streek
van Libanon komen, in de buurt van het
Heilig Land (Palestina, waar Jezus later
leeft). De goede God waarschuwt Zijn
volk: “Ontwijd uw dochters niet door onkuisheid! Wie één van zijn kinderen aan
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Moloch offert, zal Ik Mijn woede laten
voelen!” (Lev. 19, 29 en 20, 3) En toch
zijn er altijd weer Israëlieten die afvallen
en Ba’al of Moloch vereren, om onkuis
te kunnen zijn of om zogezegd hulp van
die duivel te krijgen! De straf blijft niet
uit: ongeluk komt over het land en het
valt uiteen. Koningen geven het slechte voorbeeld: “Ze brachten hun zonen
en dochters aan de afgoden ten offer, ze
gingen het onschuldig bloed van hun kinderen vergieten, ze bezoedelden (=maakten vuil) het land met hun onkuisheid en
bloedschuld!” (Psalm 106, 37-39) Daarvoor worden Israël en later Juda gestraft:
vreemde, heidense volkeren veroveren
het land en slepen de bevolking weg. Alleen de trouwe en de bekeerde mensen
zullen later naar hun Beloofde Land kunnen terugkeren
en weer in vrede leven (voor
deze dingen: zie de “Kruisvaarder” van vorige maand).
Onschuldige kinderen doden
om onkuis te kunnen leven, is
dat alleen maar van vroeger?
Courtney Baker en haar man
wonen in Amerika. Ze zijn
gelukkig: Courtney is in verwachting en dus zullen ze
mama en papa zijn! Tijdens
een zwangerschap nu worden mama en
baby onderzocht door een speciale dokter: een “vrouwenarts”, ook genoemd
“gynaecoloog”. Die kan ontdekken of het
kindje een jongen of meisje is en of het
gezond is. Wanneer hij nu de zwangere
Courtney onderzoekt, zegt deze dokter:
“Het is gehandicapt! Het kan beter NIET
geboren worden!” Wat de dokter bedoelt:
“Laat het kind in jouw buik doden! Dit
soort kindermoord in de buik van de
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mama heet “abortus” of “vruchtafdrijving”. Daarvoor gaan “abortusartsen” of
“aborteurs” meestal met een tang (!) de
baarmoeder (= de plaats waar de baby
zit) van de mama in. Soms wordt dit gefilmd en dan kan je zien hoe het baby’tje
tracht weg te kruipen in het verste hoekje, maar natuurlijk kan het
geen kant meer op! Dan begint de aborteur met de
moordtang te knijpen en kan
je het kind ZIEN (maar niet:
HOREN) wenen van de pijn!
Tot … de aborteur het helemaal gedood heeft en in stukjes naar buiten haalt! Maar
Courtney wil dit niet en antwoordt aan haar vrouwenarts:
“O dokter, alsjeblieft ondersteun me! Mijn man en ik
hebben het kindje al een
naam gegeven: Emmy! We gaan het zeker houden!” De dokter: “Begrijpt u wel
dat uw leven door dit kind ongelukkig
wordt??” Gelukkig blijven Courtney en
haar man sterk en Emmy wordt geboren.
Natuurlijk is een gehandicapt kindje hebben niet makkelijk, maar … Emmy is een
schatje! Mama Courtney schrijft nu aan
de arts: “U hebt mij niet gesteund, toen
ik het zo moeilijk had! Ook toen ik zei,
dat we het kindje zeker niet dood doen,
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bleef u maar aandringen! Nu: we zijn niet
ongelukkiger, maar gelukkiger geworden
met Emmy!” Zoals bij Courtney, zo doen
nu de meeste vrouwenartsen het, maar
jammer genoeg zijn de meeste mama’s
niet zo moedig als Courtney: meer dan 9
van de 10 gehandicapte baby’tjes worden
gedood! Wat nog veel gebeurt: zoals kort
geleden in Hannover en Greven, in Duitsland. In een klas van 13-14-jarigen wordt
in de les biologie “voorgelicht”. De lerares vertelt, wat er gebeurt als man en
vrouw bij elkaar slapen en elkaar aanraken. Normaal krijgen ze dan op de duur
een kind. Wat de lerares niet zegt, is dat
dit alleen goed is als ze getrouwd zijn. Zo
zal het kind een mama en papa hebben
die bij elkaar blijven en het kind opvoeden tot het groot is. Wat de lerares wél
zegt: “Zonder huwelijk is het ook zeer
leuk, als jullie het binnenkort niet doen,
zijn jullie niet normaal en zullen jullie
een treurig leven hebben! Maar: doe het
VEILIG! Er zijn namelijk middelen

(“voorbehoedsmiddelen”), waardoor jullie daarbij niet zwanger kunnen worden!”
Dan legt de lerares uit, hoe men die spullen gebruikt. De meisjes geloven het verhaal en ja, dan gebeurt het: ze geven zich
over aan onbeheerste jongens en mannen
en slapen met hen! Maar: die meisjes
worden niet gelukkiger! Zeker één van
hen wordt tóch zwanger van een kerel die
niet haar man is en het misschien ook
nooit wordt! Vol ontzetting loopt ze naar
een opvoedster op school. Die wordt zelf
bang en loopt met het verhaal naar een
iets oudere collega (= een andere
opvoedster) en
vraagt wat ze aan
het meisje moet
zeggen. De collega is een gelovige
katholieke moeder en die antwoordt: “Laat
haar kindje geInformatieblad Nr. 291 februari 2017

27

woon geboren worden! Hoe moeilijk het
ook wordt, er staan voor de piepjonge
moeder mensen klaar om haar te helpen
bij de geboorte en dan daarna voor haar
baby’tje!” Maar wat doet de eerste opvoedster? Ze gaat naar het zwangere
meisje van 14 terug en zegt: “Vertel niets
aan je ouders! We gaan naar de kliniek en
gaan “het” (ze bedoelt het baby’tje) laten
weghalen!” Zo gezegd, zo gemoord!! Na
een week komt de ongelovige opvoedster
naar haar gelovige collega terug, deze
keer met nog meer ontzetting: “Ik weet
niet meer, wat ik aan dat meisje moet
zeggen! Die ziet in de nacht vaak haar
kind naast haar staan, achter een soort
matglas, waarlangs het kleine kind af-

glijdt en roept: “Mama! Waarom mocht
ik niet leven???” Wat met dit 14-jarige
meisje gebeurt, gebeurt ook met volwassen moeders zoals Marianne Germann.
Op het moment dat ze al in de abortuskliniek ligt, roept ze tegen de arts: “Stop! U
trekt me het hart uit het lijf!” Maar de
aborteur antwoordt: “U moet!! Wij hebben een afspraak!’’ Die vent verdient er
namelijk veel geld aan en gaat door! Marianne voelt zich kort daarna rot: “Wat
voor een monster ben ik, dat ik mijn eigen onschuldige kindje heb laten doden?” Doordat ze voor haar slechte ge-
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weten tracht te vluchten, krijgt Marianne
van de zenuwen een huidziekte. Die jeukt
zó heftig, dat Marianne zich elke dag het
hele lichaam krabt! Dan moet bij haar
ook nog de baarmoeder worden weggehaald: nu kan ze al helemaal geen kinderen meer krijgen! Telkens als Marianne
zwangere moeders ziet, wordt ze jaloers
…Wat met het meisje en Marianne gebeurt, gebeurt na een tijdje met acht van
de tien moeders die hun baby lieten aborteren. Men noemt dit “Post-Abortus-Syndroom” (PAS). Maar er komt nog méér

ellende van deze kindermoord: sinds de
jaren 1980 worden jaarlijks rond de 50
miljoen kindertjes in de moederschoot
gedood! Dat is bijna drie keer zoveel als
er mensen wonen in Nederland en bijna
negen keer zoveel als er Vlamingen zijn!
Elk jaar! Als abortus zoveel ellende
brengt, waarom laten zwangere moeders
dan zoiets gebeuren? Er zijn er die men
bang maakt zoals Courtney of zoals de
schoolmeisjes in Hannover en Greven.
Maar het gebeurt ook om andere redenen.
Ann Furedi, bazin van de grootste abortusklinieken (eigenlijk: moord-fabrieken)
van Engeland, zegt: “Er komen meer
vrouwen van boven de veertig jaar oud,
de helft van hun is getrouwd. Velen van
hen laten aborteren, omdat ze kwaad zijn
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op de man door wie ze zwanger werden,
anderen omdat ze het net een slecht ogenblik vinden om een kind te krijgen”. Hoe
kunnen de aborteurs zelf nog gelukkig
zijn? Ann Furedi antwoordt: “Ook al lijkt
de “foetus” (ze wil het niet “kindje” of
“mens” noemen) erg veel op een baby en
is een “zwangerschapsafbreking” (zo
noemt ze abortus) wel gruwelijk (dat
geeft ze toe!) … als alles achter de rug is,
heb je toch een vrouw geholpen!” Niet
waar, zoals we hiervoor al hoorden! Maar
ze noemt nóg een reden: “Mijn zoon
hoort in een wereld te leven, waarin hij
zoveel mogelijk plezier door s… (ze bedoelt: onkuisheid) kan hebben als hij
maar wil! En we weten toch dat voorbehoedsmiddelen niet (altijd) werken! We
hebben abortus nodig als middel van zekerheid!” Daar komt de aap uit de mouw!
Ja ook nu, net als in Carthago en Fenicië
of bij de slechte koningen van Israël,
moeten onschuldige kinderen sterven,
omdat mensen liever onkuis willen leven
in plaats van mooi te trouwen en kinderen te krijgen, of gewoon elkaar niet aan
te raken! Vooral daarom laten de regeringen van onze ongelovige landen dit toe.
“Vrouwen helpen”?? Vrouwen klappen
geven! Ze eerst uitleveren aan de lust van
onbeheerste venten, die wel hun lichaam,
maar geen kinderen willen en dan ze zelf

moordenares doen worden met een zwaar
schuldgevoel en de andere PAS-ellende.
Wie steekt daarachter? Gen. 3, 15: “Vijandschap tussen u (duivel) en de vrouw.”
De satan wil ieder mens schaden, maar
het lijkt alsof hij het nog meer op vrouwen heeft gemunt. Waarom laten wetgevers abortus toe? Er is nóg een reden. In
de jaren 1990 schreef de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO): “De bevolking
van de wereld is te groot! Ze moet kleiner
gemaakt worden!” En wat gebeurt er? Ze
wordt door al die middelen kleiner, maar
vooral in de landen van Europa en
Noord-Amerika, dus landen die nog niet
zo lang geleden christelijk waren! Maar
nu zijn er te weinig kinderen om later
voor de mensen te zorgen die nu oud aan
het worden zijn. Wat doen? De ongelovige regeringen laten toe, dat de oudjes
doodgespoten worden (euthanasie) en
haalt ter vervanging mensen uit het buitenland naar binnen. Meestal islamieten,
moslims. Die zijn nu bezig de uitstervende christelijke volkeren te vervangen.
Wie kan daar achter steken? Weer de
duivel! Jezus waarschuwt: “Hij is een
leugenaar en mensenmoordenaar vanaf
het begin!” (Jh. 8, 44) En de satan wil
graag onschuldig bloed, kindertjes, zoals
toen hij zich “Ba’al” of “Moloch” liet
noemen. En al wie hem gelooft, wordt
ongelukkig. De moeders, maar ook de
aborteurs. Ann Furedi’s jonge zoon
kwam haar vragen: “Mama, is het dát,
wat je doet? Doe jij baby’s dood?” Ook
de landen worden niet gelukkig: Fenicië
en Carthago worden vernietigd. De Romeinen doden de meeste Carthagers,
maken al hun gebouwen (ook de boze
“offerhoogten”) met de grond gelijk en
strooien dan zout over de grond, opdat er
niets meer moge groeien. Ook onze lanInformatieblad Nr. 291 februari 2017
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den zijn nu bezoedeld door onschuldig
kinderbloed. Hoe kan dat ooit nog goed
komen? Eerherstel! Het zoveel mogelijk
weer goed maken! De abortus-moeders:
doen zoals Marianne Germann: ze begon
eerlijk haar schuld toe te geven en God
om vergiffenis te vragen! Bekering en
Biecht, en nu andere vrouwen helpen, om
niet te aborteren. Marianne kan nu eindelijk zichzelf vergeven en weer een beetje
gelukkig worden. Abortusartsen: doen
zoals Bernhard Nathanson. Met nog andere ongelovigen vocht hij voor het
“recht op abortus” en was zijn hoofdvijand Jezus’ Kerk. Nadat hij 60.000 baby’s
heeft geaborteerd, waaronder een eigen
kind, gaat hij in 1974 inzien, wat hij heeft
gedaan en stopt met moorden. In 1996
laat hij zich katkoliek dopen en hij vecht
nu tegen abortus met films, zoals “De
Stille Schreeuw” (van het weerloze kindje dat hij bij een vruchtafdrijving filmt).

En de regeringen van de landen? Zoals
koning Hizkía van Juda: “Hij bleef God
trouw en onderhield de geboden. Hij
zond Israëlieten naar alle steden van het
land die overal de “heilige zuilen” omhakten en de “offerhoogten” met hun
altaren naar beneden haalden”. (2 Kron.
32, 1 en 2 Kon. 18, 4-6) Onkuisheidslessen en -films, abortus en haar “offerhoogten” van klinieken horen door de regering
verboden en gesloten te worden!
Wat kunnen wij doen? Eerherstel aan de
goede God brengen voor zoveel onschuldig bloed! Bidden en offertjes brengen,
zodat de baby’s gered worden, de moeders hun liefhebben en laten geboren
worden, de aborteurs zich bekeren en de
wetgevers eindelijk een eind maken aan
de ontucht- en bloedwetten! Dat zullen
we elke dag in februari doen. Later kunnen jullie meedoen aan de strijd tegen
abortus: bekend maken, betogen (Mars
voor het Leven), vrouwen in nood helpen. Dan worden we geen tweede, totaal
vernietigd Carthago, maar een gezegend
en gelukkig volk met gelukkige moeders
en kinderen!
Pater K. Huysegems
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Het verborgen leven
van Jezus
Samenspraak
Nu ging Jezus met hen naar Nazareth terug. En Hij was hun onderdanig.
(Lc. 2, 51)

Niets meer dan dat, Heer?
Niets meer!
En wat deed U in Nazareth gedurende
die lange tijd van Uw leven, tot Uw dertigste jaar?
Ik deed wat de Evangelist heeft opgetekend: “Hij was onderdanig aan Zijn
ouders”.
Is dat geheel Uw levensverhaal tot aan
Uw optreden in het openbaar? Waarlijk,
Heer, ik begrijp het niet.
Meer dan vierduizend jaren had
de wereld naar Uw komst verlangt. Wij,
bannelingen, kinderen van Eva, riepen
ten hemel om de Verlosser. De wereld
lag verzonken in een zee van ellende,

haar misdaden waren talloos als de
zandkorrels aan het strand van de oceaan. Niemand kon haar redden. Totdat
eindelijk U, het eeuwig Woord, van Uw
goddelijke troon bent afgedaald, onze
natuur hebt aangenomen en de engelen
blij de dageraad van de verlossing hebben verkondigd: Glorie aan God in de
hoge en vrede op aarde aan de mensen
van goede wil! ...
En U, Heer, in plaats van zo spoedig mogelijk Uw verlossingswerk te
beginnen, trekt U terug in een klein,
onaanzienlijk dorp tussen de bergen van
Galilea? U gaat daar bijna geheel Uw leven doorbrengen, aan slechts weinigen
bekend? Tien, twintig, dertig jaren gaan
voorbij ... en geen teken van verlossing
doet zich voor! De hemel blijft gesloten,
de wereld blijft zuchten onder de last van
haar schuld – en U, de Enige, die haar
redding kunt brengen, houdt U bezig met
huiselijke arbeid en timmermanswerk? –
Ondoorgrondelijk geheim!
Waarom Uw zending niet begonnen op uw twaalfjarige leeftijd, bij gelegenheid dat U in de tempel van Jeruzalem bent opgetreden? Dat ogenblik
was zo geschikt! De leiders van het volk
stonden zo verbaasd over Uw verstand
en Uw wijsheid! Met één slag zou U de
Informatieblad Nr. 291 februari 2017
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genegenheid hebben gewonnen van de
hoofdstad, en zegevierend zou Uw Evangelie zich hebben verspreid in Palestina
en al de landen ver daar buiten.
En U doet niets? U laat geheel die
tijd van Uw leven voorbijgaan in vergetelheid? Trekt U zich dan de ellende van
de mensen niet aan?
Zeker, mijn kind! en veel, zeer veel.
Maar juist omdat Ik Mij de redding van
de zielen zo aantrek, heb ik dertig jaren
lang in verborgenheid en onderdanigheid
willen doorbrengen.
Heer, ik begrijp deze handelwijze niet!
Het is het geheim van de nederigheid en

de vrijwillige gehoorzaamheid en daarin,
kind, is geheel uw verlossing gelegen.
IJdelheid, zelfzucht, eigenwaan,
hoogmoed zijn de wortels van alle
kwaad.
Hoogmoed heeft de eerstgeborenen
van Mijn liefde (engelen) in duivelen
(gevallen engelen) veranderd.
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Hoogmoed heeft van het beeld en
de gelijkenis van Mijn Vader een voorwerp gemaakt van afschuw en heeft het
aards paradijs, het Eden, veranderd in
een ballingsoord van tranen en smart.
Hoogmoed heeft de mensheid
overstroomd met een stortvloed van zonden en gruwelen, want uit de hoogmoed
wordt de ongehoorzaamheid tegen God
geboren en in de ongehoorzaamheid ligt
de zonde.
Daarom moest Ik, alvorens de zonde te delgen door Mijn dood, de wortel
van de zonde uitroeien, door Mijn leven;
moest Ik eerst aan de mensen een voorbeeld geven van nederigheid en onderwerping. Weinig zouden Mijn woorden
hebben gebaat, als zij niet door Mijn
voorbeeld waren voorafgegaan. Niemand zou in de mogelijkheid van zulk
een moeilijke deugd hebben geloofd, als
Ik haar niet eerst had beoefend. Dertig
jaren lang heb Ik haar gepredikt door
Mijn voorbeeld en drie jaren door Mijn
woord.
Ik aanbid de geheimen van Uw wijsheid,
Heer!
Hoe verschillend zijn Uw wegen
van die van de mensen! Hoe weinig bezit
ik nog van Uw geest. Niettegenstaande
mijn zonden en mijn ellende, sta ik er
zó op door anderen gekend en geacht te
worden; ben ik er zo gevoelig voor als
men mij voorbijgaat, alsof ik niet in tel
ben. Doe ik iets goeds, dan verlang ik
inwendig, dat het toch maar niet onopgemerkt zal blijven, en ik verheug er mij zó
over als mijn vrienden over mij spreken,
of de mensen met lof mijn naam noemen
om mijn godsvrucht of mijn liefdadigheid. Het is alles hoogmoed, zucht naar
de achting van de wereld! En U, Heer,
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die de Almacht, de Wijsheid, de Heiligheid zelf bent, U hebt geen haast om zich
aan de wereld te openbaren. Het mooiste
tijdperk van uw leven brengt U door in
gezochte vergetelheid, in een eenvoudige werkplaats, om te werken in het zweet
van Uw aanschijn en in alles onderdanig
te zijn aan de bevelen van Uw ouders!
U, Schepper van de wereld, gehoorzaamt aan Uw schepselen. En ik,
die mij Uw leerling durf te noemen, vind
het zo moeilijk aan Uw plaatsbekleders
te gehoorzamen. Gehoorzamen acht ik
beneden mijn waardigheid.
Wees overtuigd, Mijn kind, dat de ware
gehoorzaamheid niet verlaagt, maar
veredelt. Zij verlaagt alleen, wanneer u
aan een mens gehoorzaamt, in zover hij
mens is; maar ziet u in hem de plaatsbekleder van God, dan maakt de gehoorzaamheid u groot. In de gehoorzaamheid
aan God ligt adeldom en heiligheid van
de mens. Zo heb ik 33 jaren gehoorzaamd. Ik zag in de woorden van Mijn
Moeder en van Mijn Voedstervader de
Wil van Mijn hemelse Vader. Ook gedurende Mijn openbaar leven heb Ik in alles de Wil gezocht en gevolgd van Mijn
Vader. Ik ben als een slachtoffer van gehoorzaamheid gestorven, “gehoorzaam
geworden tot de dood, ja, tot de dood
aan het kruis”. Beschouw toch niet als
oneer, wat Ik als Mijn eer en Mijn roem
heb beschouwd.
Geef, mij, Heer, Uw nederigheid, opdat
ik gehoorzaam ben zoals U. Leid mij op
de weg van de gehoorzaamheid, want
het is de veiligste weg om tot U te komen.
Leer mij ook liefde hebben voor
gewone, nederige bezigheden. Welke

arbeid kan mij gering voorkomen, als ik
zie hoe U door Uw aanbiddelijke handen
het eenvoudigste handwerk hebt geheiligd?
Ik zie U als kind, pas enige jaren
oud, Uw allerheiligste Moeder helpen
in allerlei huiselijke bezigheden; als
jongeling werkt U zich in het zweet in
de timmerwinkel van Uw Voedstervader, hanteert U beitel en schaaf, en staat
de klanten te woord. Zó werkt U, Heer,
die met één enkel woord hemel en aarde uit het niet hebt doen voortkomen, en
door één wilsuiting ontelbare sterren en
planeten in het onmetelijke heelal doet
voortbewegen.
Ik heb u een voorbeeld gegeven van nederige werklust, opdat u uit liefde tot Mij
bereidwillig iedere eenvoudige arbeid
zou aanvaarden. Ik heb met Mijn zweet
de eenvoudige arbeid van de werkman
geadeld. Iedere arbeid, zó aanvaard en
ten uitvoer gebracht, is gebed.
Had ook ik, Heer, in Nazareth kunnen
zijn om U in Uw leven van gebed, arbeid en gehoorzaamheid gade te slaan!
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Welk een voorrecht zou dit voor mij zijn
geweest!
Heden is mijn Nazareth het kerkgebouw,
waarin u regelmatig komt en neerknielt
voor Mijn Tabernakel. Hier woon Ik met
Godheid en mensheid, even waarachtig
als eertijds in Nazareth van Galilea. Hier
heb Ik Mijn woonstede opgeslagen. Hier
in het kleine huis van het H. Tabernakel
leef Ik en werk Ik aan uw zaligheid. En
dit leven is nog eenvoudiger dan wat Ik
in het schamele huisje van Nazareth heb
geleid. Hier gaat zelfs Mijn mensheid
schuil; hier leef Ik verborgen achter de
blanke sluiers (van de H. Hostie), die alleen het geloof in staat is te doorschouwen. Hier leef Ik, ofschoon Ik voor de
zintuigen er niet schijn te zijn.
Heer, ik aanbid U in de kerk zoals ik in
Nazareth U had willen aanbidden. Ik wil
het voorbeeld volgen, dat U mij in Nazareth hebt gegeven en in het Tabernakel
voor mij blijft voortzetten. O, dat ik door
de H. Communie toch steeds inniger met
U verenigd en aan U gelijkvormig word,
opdat niet ik meer leef, maar U in mij.
Ja, kind, mochten allen zoals u in dit Sacrament geloven, om Mij na te volgen.
Maar dit is het Mysterie van de diepste
vernedering. Daarom kunnen hoogmoedige zielen niet geloven in dit Sacrament.
Hoogmoed en nederigheid verstaan
elkaar niet. Alle vijanden van de Kerk
ontkennen Mijn wezenlijke tegenwoor-

Sterven van de H. Jozef

digheid, omdat elke ketterij de dochter is
van de hoogmoed. Alleen nederige zielen kunnen het Mysterie van Mijn vernedering begrijpen. Wees daarom nederig,
mijn kind, en nooit zult u menen reden te
hebben om aan dit Sacrament te twijfelen. Wees nederig, mijn kind, en het zal
u niet zwaar vallen Mijn voorbeeld van
gehoorzaamheid, van nederige arbeidszin, van gestadig gebed na te volgen ...
Dan zult u niet meer leven, maar Ik zal
leven in u.
Jezus, nederig van hart, gehoorzaam,
vlijtig, maak mijn hart aan het Uwe gelijkvormig! In U geloof ik, op U hoop ik,
U bemin ik. Uw allerheiligst en kostbaar
Lichaam en Bloed bewaren mijn ziel
voor het eeuwig leven. Amen.

Naar H. Rohden pr., “Evangelie en Eucharistie”
(tekeningen uit: “Het Mooiste Verhaal”, Abbé G. Courtois)
Juffrouw Elly
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Puntje
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Luister eens, het Puntje van februari is:

Eerbied voor God!
Beste Kruisvaarders,
De Italiaanse H. Margaretha van Cortona (wier lichaam niet vergaan is!) is als
lid van de derde orde van de H. Franciscus en als boetelinge gestorven op 22
februari 1297.
Na haar bekering bad zij eens lang
en ingekeerd in de kerk en richtte daarbij met een terugblik op haar voorbije
zondige leven de vraag tot de Verlosser:
“Hoe was het U toch mogelijk mij te
vinden? Hoe kon U zich over mij ontfermen en mij tot U terugvoeren?” Toen
was het alsof zij vanaf het altaar het antwoord van de Heiland hoorde, die ernstig en tegelijk mild in het binnenste van
haar hart de woorden sprak: “Omwille
van je eerbied”.
Inderdaad had Margaretha ook in
de jaren van haar zondig leven steeds
een eigenaardige schroom voor al het
heilige bewaard, een diepe eerbied voor
het Goddelijke. En hieraan knoopte de
genade bij haar aan!
God spreekt door de profeet Malachias (1, 6): “De zoon eert zijn vader, de
knecht vreest zijn meester! Maar zo Ik
dan een Vader ben, waar is de eer, die
Mij toekomt; en ben Ik een Meester,
waar is dan de vrees voor Mij?” Leviticus (19, 30): “Heb eerbied voor Mijn
heiligdom!”

Wij moeten dus eerbied hebben
voor de oneindige, almachtige en heilige God, Schepper van hemel en aarde,
en voor al Zijn heilige zaken!
Mensen die in de kerk niet eerbiedig
zijn, terwijl Jezus, onze mensgeworden
Heer God, in het Tabernakel verblijft,
geven een superslecht voorbeeld! Terwijl, zo bericht ons de Pater Norbertijn
B. Vanmaele in zijn E.K.-geschriften,
een protestant zich bekeerde door het
voorbeeld van een heilige broeder koster Jan. Toen iedereen namelijk uit de
kerk ging, had die protestant zich achter een pilaar verstopt om te zien of die
vrome broeder, terwijl niemand keek,
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ook even devoot Jezus in het Tabernakel vereerde. Broeder Jan wist zich toen
alleen met Jezus en maakte zijn kniebuiging voor het Tabernakel zo liefdevol en
vroom, dat daardoor ook de protestant
– en natuurlijk door Gods genade – de
werkelijke tegenwoordigheid van Jezus
in het Tabernakel begon te geloven!
Onze kerk, onze kapel is het huis
van God, een heilige plaats! Daarom
moet het daar mooi zijn, schoon en opgeruimd. Daarom is de kerk of kapel gewijd, aan wereldlijk gebruik onttrokken.
Wat moeten we denken van iemand die
er zijn nagels afbijt en ze daar gewoon
laat vallen? Is dit gepast?
Wanneer je naar de kerk gaat voor de
H. Mis, draag dan nette kleding en op
zondag zondagse kleding. De kleding
mag niet kapot zijn, ook al kan je die
tegenwoordig zo kopen (getuigt kapot
van respect voor jezelf?). Een jongen
moet gekleed gaan als jongen en een
meisje als meisje met iets op het hoofd.
Onzedelijke mode getuigt niet van eerbied voor het lichaam en past niet in de
kerk. Te laag, te kort en te strak moeten
jullie vermijden. Een islamitische man
liet mij eens weten, niet te kunnen begrijpen hoe in de katholieke Kerk slecht
geklede vrouwen gewoon de kerk binnengaan. Hij verwacht eerbied voor
God. Ik zei hem, dat het in de Traditie
van de katholieke Kerk wel anders is
… (is het eigenlijk wel anders? Letten
we op!)
Wees eerbiedig in Gods huis!
Wanneer je aan de kerkdeur komt,
wees dan meteen stil, ga nooit pratend
de kerk in; sluit zachtjes de deur bij het
binnengaan, neem eerst met de vingertoppen wat wijwater om er eerbiedig
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een kruisteken mee te maken, waarmee
je aangeeft de wereld buiten te laten en
je ziel vrij te maken voor Jezus; ga rustig naar je plaats, het liefst voorin, dicht
bij Jezus; kijk niet rond, maar naar het
Tabernakel (Jezus is daar en ziet je!);
maak naast je bank een mooie kniebuiging met de rechterknie tot op de
grond, zeg bijv. het mooi schietgebed:
“Geloofd zij Jezus Christus …”, en ga
de bank in naar je plaats, waar je altijd
eerst moet neerknielen, tenzij een blessure dit verhindert. Ga nooit meteen zitten. Kijk ook van op je plaats niet rond
of om, praat niet onnodig en speel niet,
maar bid, heb eerbied en aandacht voor
Jezus, de Tabernakelvriend! Je bent
Kruisvaarder en moet aan alle anderen
het voorbeeld geven. Wees vol eerbied
in Gods huis!
Nu ga je niet alle dagen naar de kerk, en
Eerbied voor God is het Puntje. Eerbiedig moet je niet alleen in de kerk zijn,
maar ook tijdens het gebed thuis. Het
is dezelfde God die luistert, dezelfde
God die we moeten danken en prijzen.
Je mag iedere dag tot 10 invullen in de
kolom Puntje, alle keren meetellen, dat
je ook tijdens het gebed thuis eerbiedig
bent geweest. Je kunt tot 10 komen, tel
maar eens mee: 1. bij het morgengebed,
2. en 3. bij het gebed voor en na het ontbijt, 4. en 5. voor en na het middageten,
6. en 7. voor en na het avondeten, 8. bij
het Rozenhoedje, 9. bij het avondgebed
en 10. in de kerk of de kapel (H. Mis).
Alle keren dat je eerbiedig was (van de
10 genoemde gelegenheden) of tenminste je best hiervoor hebt gedaan, tel die
mee. Doe je best!
Pater C. de Beer

Schatkisten
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Hoe vol waren de Schatkisten van		
december
Aantal Schatkisten: 		
9
Dagelijkse Toewijding		
342
H. Mis		
86
H. Communie		
76
Geestelijke Communie		
289
Offers		368
Tientjes		1.273
Bezoek aan het Allerheiligste		
92
Meditatie		71
Goed Voorbeeld		
195
Puntje		138

Bijbelse Geschiedenis
R. Businger

69. De instelling van het H. Sacrament van het Altaar en het Priesterschap.
Wie dit brood eet, zal leven in eeuwigheid. Jh. 6, 58
Toen het paaslam gegeten en de voetwassing geëindigd was, kwam het heilig en hoogst gewichtig ogenblik, waarnaar Jezus zo vurig had verlangd. Nu
wilde Hij dat bovennatuurlijk Brood
geven, waarvan Hij eens tot Zijn leer-

lingen had gezegd: “Wie dit brood eet,
zal leven in eeuwigheid.”
“Terwijl zij nu aten, nam Jezus het
brood, zegende het, gaf het Zijn leerlingen en zei: Neem en eet, dit is Mijn
Lichaam, dat voor u wordt overgeleverd. Daarna nam Hij de kelk, sprak
een dankgebed uit, gaf hun de kelk, en
zei: Drink allen hieruit; want dit is
Mijn Bloed van het Nieuwe Verbond,
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Door de woorden “dit is Mijn Lichaam; dit is Mijn Bloed” veranderde
Jezus brood en wijn in Zijn Allerheiligst Lichaam en Bloed; van brood en
wijn bleven alleen de gedaanten over;
door de woorden: “Doe dit tot Mijn
gedachtenis” stelde Jezus voor alle
tijden het Sacrament van het Priesterschap in.

dat wordt vergoten tot vergiffenis van
de zonden; doe dit tot Mijn gedachtenis.”

Jezus is de Melchisedek van het
Nieuw Verbond, die als de hoogste
Priester en Koning zichzelf als Offer
opdraagt onder de gedaanten van
brood en wijn.

70. Jezus voorspelt het verraad van Judas en de verloochening van Petrus.
Wee de mens, door wie de Mensenzoon zal worden verraden!
Mt. 26, 24
1. Na de instelling van het H. Sacrament
van het Altaar werd Jezus inwendig ontroerd. Want Hij wist, dat Judas Iscariot
aan de hogepriester en de Farizeeërs in
het geheim had beloofd, Hem voor dertig zilverlingen (nu ongeveer 15,- Euro)
te verraden. Daarom sprak Hij: “Voorwaar, Ik zeg u: één van u zal Mij verraden”. De Apostelen werden nu zeer
treurig en zagen elkaar aan, en de een na
de ander vroeg: “Ben ik het, Heer?” Jezus antwoordde: “Wie de hand met Mij
in de schotel steekt, die zal Mij verraden
(m.a.w. de verrader is dicht bij Mij aan
tafel). De Mensenzoon gaat wel heen,
zoals van Hem geschreven staat, maar
wee de mens, door wie de Mensenzoon
zal worden verraden! Het zou beter voor
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hem zijn, als hij niet was geboren, die
mens!” En Judas, die Hem verried, zei
“Ben ik het, Rabbi?” Jezus antwoordde:
“U hebt het gezegd”.
Johannes, die Jezus bijzonder
liefhad, lag aan tafel naast Jezus. Petrus
wenkte hem, om aan Jezus te vragen,
wie Hij bedoelde. Johannes liet zich nu
neer aan de borst van Jezus en vroeg
zachtjes: “Heer, we is het?” Jezus antwoordde: “Hij is het, voor wie Ik het
stuk brood zal indopen, en toereiken
zal”. Daarop doopte Hij het brood in de
schotel, en gaf het aan Judas Iscariot.
Nadat deze de hap brood had gegeten,
voer de satan in hem. En Jezus sprak tot
Hem: “Wat u doet, doe dat spoedig”.
Maar geen van de tafelgenoten begreep,
waarom Jezus zo sprak. Omdat Judas
de beurs had, meenden sommigen, dat
Jezus bedoelde: Koop wat we nodig
hebben, … of om iets aan de armen

Eucharistische Kruistocht

te geven. Toen hij het stuk brood had
gegeten, ging hij meteen heen. Het was
nacht.
2. Nadat Judas de zaal had verlaten,
sprak Jezus op plechtige toon: “Nu is
de Mensenzoon verheerlijkt, en God is
verheerlijkt in Hem. Kindertjes, nog een
korte tijd ben Ik bij u”. Toen vroeg Simon Petrus: “Heer, waar gaat U heen?”
Jezus antwoordde hem: “Waar Ik heen
ga, kunt u Mij nu niet volgen; maar later
zult u Mij volgen”. Hierop zei Petrus vol
zelfvertrouwen: “Heer, waarom kan ik
U thans nog niet volgen? Mijn leven zal
ik voor U geven”. Maar Jezus gaf hem
ten antwoord: “Uw leven zult u voor Mij

geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Geen haan zal hebben gekraaid, voordat
u Mij driemaal hebt verloochend.” (Jh.
13, 38) “Maar Ik heb voor u gebeden,
dat uw geloof niet zou bezwijken; en u,
wanneer u zich hebt bekeerd, bevestig
dan uw broeders.” (Lc. 22, 32)
Zoals Jezus door de Apostel Judas, zo
werd Jozef door zijn eigen broeders
verraden en verkocht (naar Egypte).
Maar ook hij kwam uit het hardste
lijden en de hevigste vervolgingen als
overwinnaar te voorschijn; tot beschaming, maar ook tot redding van zijn
broeders.

71. Jezus neemt afscheid van de Apostelen.
Zijn Hogepriesterlijk Gebed.
God is liefde; en wie in de liefde
blijft, blijft in God en God in hem.
1 Jh. 4, 16
1. Afscheidsrede. Jezus sprak verder:
“Een nieuw 1 gebod geef Ik u: Bemin
elkaar; zoals Ik u heb liefgehad, moet
u ook elkaar beminnen. Hieraan zullen
allen herkennen, dat u Mijn leerlingen
bent, wanneer u elkaar liefhebt ... Laat
uw hart niet ontsteld worden. In het huis
van Mijn Vader zijn veel woningen. Ik
ga er juist heen, om u een plaats te bereiden. En wanneer Ik zal zijn heengegaan en u een plaats zal hebben bereid,
dan kom Ik terug en zal u tot Mij nemen
... Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u
1.

een andere Helper geven, om bij u te
blijven voor eeuwig. Het is de Geest
van de waarheid, die de wereld niet kan
ontvangen.
Ik ben de weg, de waarheid en het
leven; niemand komt tot de Vader, dan
door Mij. Ik ben de ware wijnstok, en
Mijn Vader is de wijngaardenier. Elke
rank aan Mij, die geen vrucht draagt,
snijdt Hij af, en elke rank, die wel vrucht
draagt, zuivert Hij, opdat ze nog meer
vrucht mag dragen. Ik ben de wijnstok,
u bent de ranken. Wie in Mij blijft en
Ik in hem, hij draagt rijke vrucht. Als
iemand in Mij niet blijft, dan wordt hij
weggeworpen als de rank, en verdort;
men raapt ze bijeen, werpt ze in het
vuur, en ze verbranden.
… wordt vervolgd …

= Christelijk; omdat Christus Zijn eigen liefde tot voorbeeld stelt, wordt het oude gebod van de naastenliefde hier nieuw
genoemd.
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Jaarprogramma 2017
Wanneer?
Waar?
van
t/m		
02-02		
Zaitzkofen
05-03		
Gerwen - Leiden
13-03
18-03
Antwerpen
18-03
19-03
Amsterdam
08-04		
Gerwen
23-04		
Leiden
29-04		
Gerwen
21-05		
Gerwen
25-05		
Gerwen-Leiden
03-06
05-06
Frankrijk
10-06		
Gerwen
18-06		
Gerwen
25-06		
Antwerpen
29-06		
Ecône (CH)
01-07		
Zaitzkofen (D)
02-07
13-07
Tot nader bericht
03-07
08-07
Antwerpen
16-07
27-07
Tot nader bericht
17-07
22-07
Antwerpen
16-08
22-08
Fatima
26-08
27-08
Nederland
09-09		
Gerwen
16-09		
Bonheiden (B)
01-10		
Antwerpen
07-10		
Banneux
08-10		
Leiden
16-10
21-10
Antwerpen
11-11		
Gerwen
26-11		
Gerwen
26-11		
Leiden
03-12		
Gerwen-Leiden
20-12		
Gerwen

40

Informatieblad Nr. 291 februari 2017

Wat?
Inkledingen (Jan De Bruyn)
Vastenbezinning (Derde Orde FSSPX)
Geestelijke Oefeningen (heren)
Stille Omgang
Derde Orde FSSPX
JKI-bijeenkomst (internationaal)
Aanbiddingsdag
Torendag
Eerste H. Communie
Bedevaart Chartres-Parijs
Derde Orde FSSPX
Sacramentsprocessie
Schoolfeest, JKI-bijeenkomst (int.)
Priesterwijdingen
Priesterwijdingen
EK-jongenskamp
Mariale Retraite (gemengd)
EK-meisjeskamp
Geestelijke Oefeningen (gemengd)
Bedevaart FSSPX (int.)
Bedevaart Gorcum-Brielle
Derde Orde FSSPX, bedevaart
Sportdag van de Traditie
Vlaamse Kermis
Bedevaart District Benelux
Parochiefeest
Geestelijke Oefeningen (dames)
Derde Orde FSSPX
Parochiefeest met Sinterklaas
Koordag i.v.m. H. Cecilia
Adventsbezinning (Derde Orde FSSPX)
Gulden Mis

Onze Overledenen
Mevr. M.C.
van Stijn-de Kort
Hr.
C.H.
van der Sman
Mevr. M.J.
ten Berge-Pijnenburg
Mevr. M.M.T.N.L.
		
Wijnhamer-Gouw
Mevr. A. Th. Pot-Raaijmakers
Mevr. H.C.L. Jaspers-Lemmens
Eerw. Pater
H.A.P. Ierschot o.m.d.
Mej. H.G.M. Vissers
Mej. M.L.
Bastiaanse
Mevr. J.M.
van der Horst-Schouten
Mevr. M.J.
Korb-Zirkel
Hr.
F.A.M. Wouters
Hr.
H.
Heuts
Hr.
Q.J.
van der Horst
Mevr. G.C.
Ebbers-Nillissen
Mevr. E.M.
Dohmen-van Leeuwen
Mevr. M.J.
Kobus-Egbertsen
Hr.
F. de
Beaufort
Hr.
J.
van Dijk
Mej. M.E.T. Wouters

Beekbergen
Wellerlooi
Den Haag

02 02 2003
03 02 2013
04 02 2013

Den Haag
Valkenswaard
Maastricht

06 02 2004
08 02 2007
09 02 2006

Nijmegen
‘s Hertogenbosch
Rotterdam
Rijswijk
Zwijndrecht
Utrecht
Sittard
Rijswijk
Nijmegen
Eindhoven
Dieren
Zeist
Tilburg
Utrecht

11
11
12
13
14
14
20
21
21
27
27
27
27
29

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

2010
2015
2015
2015
2003
2015
2004
2005
2008
2002
2004
2007
2012
2016

Euros

Collecten in december
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
4 dec

11 dec

18 dec
Gerwen

25 dec

26 dec

gem.

Leiden
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Kalender Gerwen
Februari
wo. 1 7.15 H. Mis
do. 2 17.30 Lof
		 18.30 Kaarswijding,
			
Processie,
			 gez. H. Mis
vr.
3 17.30 Lof
		 18.30 H. Mis
za.

4

8.30 H. Mis

		 10.00 Onderricht
zo. 5 10.30 Hoogmis
ma.

6 18.30 H. Mis

di.
7 18.30 H. Mis
wo. 8 7.15 H. Mis
do. 9 17.30 Lof
		 18.30 H. Mis
vr. 10 7.15
za. 11 8.30
		 10.00
zo. 12 10.30
ma. 13 18.30
di. 14 18.30
wo. 15

H. Mis
H. Mis
Onderricht
Hoogmis
H. Mis
H. Mis

7.15 H. Mis

do. 16 17.30 Lof
		 18.30 H. Mis
vr. 17 7.15 H. Mis
za. 18 8.30 H. Mis
		 10.00 Onderricht
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H. Ignatius, biss. v. Antiochië en mart. (3e kl.)
Opdracht van Jezus in de Tempel, Maria Lichtmis
(2e kl.)
Eerste vrijdag v.d. maand, votiefmis v.h. H. Hart
van Jezus (3e kl.); ged. H. Blasius, biss. en mart.;
na de H. Mis Blasiuszegen
Eerste zaterdag v.d. maand, votiefmis v.h. Onbevlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. H.
Andreas Corsini, biss. en bel.; daarna uitstelling
tot 12.30 uur
Godsdienstlessen
5e zondag na Driekoningen (2e kl.), na de Hoogmis kinder- en Blasiuszegen
H. Titus, biss. en bel. (3e kl.); ged. H. Dorothea,
maagd en mart.
H. Romualdus, abt (3e kl.)
H. Johannes van Matha, bel. (3e kl.)
H. Cyrillus, biss. v. Alexandrië en kerkl. (3e kl.);
ged. H. Apollonia, maagd en mart.
H. Scholastica, maagd (3e kl.)
Verschijning O.L. Vrouw te Lourdes (3e kl.)
Godsdienstlessen
Zondag Septuagesima (2e kl.)
door de week (4e kl.)
door de week (4e kl.); ged. H. Valentinus, priester
en mart.
door de week (4e kl.); ged. HH. Faustinus en Jovita,
mart.
door de week (4e kl.)
door de week (4e kl.)
O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.); ged. H. Simeon,
biss. en mart.
Godsdienstlessen
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zo. 19
ma. 20
di. 21
wo. 22
do. 23
		
vr. 24
za. 25
zo. 26
ma. 27
di.

10.30
18.30
18.30
7.15
17.30
18.30
7.15
8.30
10.30
18.30

Hoogmis
H. Mis
H. Mis
H. Mis
Lof
H. Mis
H. Mis
H. Mis
Hoogmis
H. Mis

Zondag Sexagesima (2e kl.)
door de week (4e kl.)
door de week (4e kl.)
De Stoel van de H. Petrus (2e kl.)
H. Petrus Damianus, biss. en kerkl. (3e kl.)
H. Matthias, apostel (2e kl.)
O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.)
Zondag Quinquagesima (2e kl.)
H. Gabriël-van-de-Moeder-van-Smarten, bel. (3e
kl.)
door de week (4e kl.)

28 18.30 H. Mis

Maart
wo. 1 18.30 Aswijding,
			
Askruisje,
			
gez. H. Mis

Aswoensdag (1e kl.); vasten en onthouding verplicht!

Activiteiten in Gerwen
Catechismusonderricht: Zaterdag 4, 11 en 18 februari
• 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)
Gebedsinitiatief: na de Hoogmis op de eerste zondag van de maand:
• heren: 1. bekeringen en 2. heiliging van het familieleven,
• dames: 3. roepingen
Inzamelen oude Palm: zondag 26 februari, Quinquagesima
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Kalender Leiden
Februari
do. 2 19.00 Kaarswijding, Opdracht van Jezus in de Tempel, Maria Lichtmis
			
Processie,
(2e kl.)
			 gez. H. Mis
vr.
3 18.00 Lof
		 19.00 H. Mis
Eerste vrijdag v.d. maand, votiefmis v.h. H. Hart
van Jezus (3e kl.); ged. H. Blasius, biss. en mart.;
na de H. Mis Blasiuszegen
za. 4 9.00 H. Mis
Eerste zaterdag v.d. maand, votiefmis v.h. Onbevlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. H.
Andreas Corsini, biss. en bel.; daarna uitstelling
tot 13.00 uur
		 10.20 Onderricht
Godsdienstlessen
zo. 5 10.30 Hoogmis
5e zondag na Driekoningen (2e kl.), na de Hoogmis kinder- en Blasiuszegen
vr. 10 19.00 H. Mis
H. Scholastica, maagd (3e kl.)
za. 11 9.00 H. Mis
Verschijning O.L. Vrouw te Lourdes (3e kl.)
		 10.20 Onderricht
Godsdienstlessen
zo. 12 10.30 Hoogmis
Zondag Septuagesima (2e kl.)
vr. 17 19.00 H. Mis
door de week (4e kl.)
za. 18 9.00 H. Mis
O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.); ged. H. Simeon,
biss. en mart.
		 10.20 Onderricht
Godsdienstlessen
zo. 19 10.30 Hoogmis
Zondag Sexagesima (2e kl.)
vr. 24 19.00 H. Mis
H. Matthias, apostel (2e kl.)
za. 25 9.00 H. Mis
O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.)
zo. 26 10.30 Hoogmis
Zondag Quinquagesima (2e kl.)

Maart
wo. 1 19.00 Aswijding,
			
Askruisje,
			
gez. H. Mis

Aswoensdag (1e kl.); vasten en onthouding verplicht!

Activiteiten in Leiden
Catechismusonderricht: Zaterdag 4, 11 en 18 februari
• Kleine kinderen: 10.20-12.00 uur (E. van den Nouwland)
• Grote kinderen: 10.20-12.00 uur (paters)
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Eucharistische Kruisvaarders: bijeenkomsten op zondag 5 februari
Jong Katholiek Initiatief: bijeenkomsten op de zondag 12 februari
Inzamelen oude Palm: zondag 26 februari, Quinquagesima

H. Willibrord, apostel van de Friezen

Informatieblad Nr. 291 februari 2017

45

Onze adressen in Nederland
Gerwen

Leiden

Oude St. Clemenskerk
Heuvel 21
5674 RR Nuenen
Telefoon +31 (0)40 283 45 05
H. Mis zie pagina 42 e.v.

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 44

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 beschikking. 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 apostolaat van de Priesterbroederschap St.
Pius X in Nederland. Voor uw overschrijving kunt u gebruik maken van
• internetbankieren,
• een automatische machtiging, of
• de hierbij ingesloten acceptgirokaart.

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 bedraagt: € 17,00.
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