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EDITORIAL

“Zonder 
bloedvergieten 

is er geen 
vergeving”.

“Zonder bloedvergieten is er geen vergeving”, zegt de H. Paulus aan de He-
breeën (9, 22). De context geeft aan, dat hij denkt aan de talrijke offers van het 
Oude Testament, maar hij vergelijkt ze juist met het enige -want volmaakte- of-
fer van het Nieuwe Testament, dat van Onze Heer. Door deze paulinische uit-
spraak op te nemen in de litanie van het Kostbaar Bloed past de Kerk hem direct 
toe op Onze Heer: “Bloed van Christus, zonder welk er geen vergeving kan zijn, 
red ons!”

Het bloed roept een harde, radicale gerechtigheid voor de geest. Moest Chris-
tus zijn bloed tot de laatste druppel vergieten om ons te verlossen? Moest de Va-
der hem zo deze wrede en volkomen onrechtvaardige dood injagen? Hoe moet 
men de gewelddadige dood van Christus overeenbrengen met de rechtvaardig-
heid van God? Ontkent Hij zichzelf niet door een onschuldige ter dood te ver-
oordelen? Hoe kan men de gewelddadige dood van Christus overeenbrengen 
met de oneindige barmhartigheid van God, “cujus proprium est misereri semper 
parcere – wie het eigen is, medelijden te hebben en altijd te sparen”?

Laat ons in deze vastentijd het Lijden van de Verlosser overdenken. De H. 
Thomas nodigt ons ertoe uit:

“Het Lijden van Christus volstaat om ons leven volledig te regelen. Aan het 
kruis ontbreekt geen enkel voorbeeld van deugd.

Als u een voorbeeld van naastenliefde zoekt, niemand kan een grotere liefde 
hebben dan zijn leven te geven voor zijn vrienden (Joh. 15, 13). En dát heeft Je-
zus aan het kruis gedaan.

Als u een voorbeeld van geduld zoekt, u hebt het in de hoogste graad, op het 
kruis.

Als u een voorbeeld van nederigheid zoekt, kijk naar de Gekruisigde; want 
God heeft veroordeeld willen worden onder Pontius Pilatus, en willen sterven.

Als u een voorbeeld van gehoorzaamheid zoekt, volg die zich “gehoorzaam 
tot de dood” heeft gemaakt. (H. Thomas, commentaar op de Geloofsbelijde-
nis).

Wij moeten bij het beschouwen van het Lijden heel speciaal de rechtvaardig-
heid en de barmhartigheid van God overdenken. Hier wordt prachtig toegepast 
wat de H. Schrift zegt: “De barmhartigheid en de rechtvaardigheid hebben elkaar 
ontmoet”. (Ps. 85, 11)

“Hebt in u de gevoelens van Jezus Christus”, zegt de H. Paulus ook, bij het 
voor de geest roepen van het Lijden van Christus. (Fil. 2, 9)

Wij moeten gevoel hebben voor de rechtvaardigheid, voor het recht van God 
die geen toegefelijke papa is, zoals een vader die zijn kinderen verwent. De zonde 
vraagt voldoening, zelfs als hij vergeven is. Denk aan de woorden van de profeet 
Nathan tegen de boetvaardige koning David: “Yawhe vergeeft uw fout, u zult niet 
sterven. Maar, omdat u in deze zaak God ernstig beledigd hebt, zal het kind dat 
u geboren is, sterven” (II Samuel 12, 13-14).

Laten wij gevoel hebben voor de barmhartigheid van God, getoond in zijn 
Heilig Hart. Zijn liefde is onuitsprekelijk… “God heeft de wereld zozeer liefge-
had, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat al wie gelooft in Hem, niet om-
komt, maar het eeuwig leven heeft. (Joh. 3. 16)

De H. Johannes, de eerste ooggetuige bevestigt het: “Hij heeft ons bemind en 
Hij heeft onze zonden uitgewassen door zijn bloed. (Apoc. 1, 5) Het bloed van 
een God!
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MGR. LEFEBVREHet bloed van God

Ongetwijfeld brengt 
Christus ook een grote glo-
rie en een grote dankzegging 
aan zijn Vader, maar ten aan-
zien van ons en voor ons, 
is het vooral het aspect van 
genoegdoening dat is inge-
schreven op het Kruis. Het 
is duidelijk dat onze ogen 
dit bloed, dat uit de han-
den stroomt, uit het hart en 
uit de doorboorde voeten en 
van de doornenkroon, kun-
nen zien. Het bloed dat over-
al uit het Lichaam van Onze 
Heer stroom, betekent de ge-
noegdoening voor de zonde, 
dat is duidelijk.

(…) Onze Heer Jezus 
Christus is niet alleen maar 
op aarde gekomen om bloed 
te vergieten. Dat is omdat dit 
Bloed de liefde is. Het is de 
H. Geest die het Bloed van 
Onze Heer Jezus Christus 
heeft doen vloeien, het is zijn 
liefde. Het is het teken van 
zijn liefde voor ons. Dát is het Bloed 
van Onze Heer; het vergieten van het 
Bloed betekent dat Onze Heer zijn 
liefde in ons verspreidt, zijn Heilige 
Geest. Deze Heilige Geest brengt ons 
naar God, brengt ons tot het vervullen 
van onze plicht, tot het gehoorzamen 
aan de Wet van God, die geen ande-
re is dan de wet van de liefde: bemin 
God, bemin uw naaste; dat is onze 
wet. Het Bloed van God is niets an-
ders dan een bron van liefde.

Het is ook het teken van de boete, 
het teken van het offer. Voortaan, God 
heeft het zo gewild, kunnen wij niet 
meer beminnen zonder ons op te of-
feren. Om lief te hebben, moeten wij 
ons wegcijferen, onszelf vergeten. Zo-
lang wij onszelf nog beminnen met 

Het bloed van God1

Op aarde heeft het Offer van Onze Heer vooral voor ons een waarde van opoffering voor de genoeg-

doening voor de zonden.  Zijn Bloed stroomt juist voor de genoegdoening voor de zonden.

Mgr. Marcel Lefebvre (1905 – 1991)

een ongeregelde liefde, zolang wij 
onszelf nog zoeken, is de liefde dan 
ook niet in ons, zijn wij vervuld van 
egoïsme, zoeken wij slechts onszelf, 
onze voordelen, onze eigenliefde, wat 
ons behaagt. De H. Paulus zegt ons: 
“De liefde zoekt niet haar voordeel, 
de liefde is geduldig, ondergaat al-
les, gelooft alles, hoopt alles”(1 Cor. 
13, 4-7). Dát is de liefde; dat schenkt 
het Bloed van Onze Heer ons, bete-
kent het voor ons en veroorzaakt het 
in ons.

“Het Bloed van het nieuw en eeu-
wig Verbond2”. Waarom “van het 
nieuw en eeuwig Verbond”? Is er een 
ander Testament, omdat het gaat over 
een Nieuw Testament en een eeuwig 
Testament? Ja, er is een ander Testa-

ment. Het woord “testament” 
betekent “erfenis”  en er is geen 
testament als er geen erfenis 
is. De voornaamste erfenis van 
het eerste Testament was de 
belofte van de komst van de 
Messias, belofte die zich con-
cretiseerde in die stenen tafe-
len, die zich in de Ark van het 
Verbond bevonden. Maar dat 
was niet het ware Testament, 
dat was niet het eeuwige Tes-
tament, de eeuwige erfenis die 
God aan de mensen wilde ge-
ven. Dat alles was slechts een 
beeld, een voorbereiding op 
deze erfenis, die wij moesten 
ontvangen: de erfenis die Je-
zus Christus zelf is, tegenwoor-
dig in onze tabernakels. Dat is 
Hij, die zich zelf schenkt in het 
Kruisoffer en die dit Kruisoffer 
zal voortzetten op onze alta-
ren, door bemiddeling van de 
priesters. Dat is de grote erfe-
nis die God ons wil schenken. 
Deze erfenis is inderdaad eeu-
wig. Novi et æterni Testamenti. 

Eeuwige erfenis, omdat Onze Heer 
Jezus Christus, door zich aan ons te 
geven, ons tot Zich opheft, ons laat 
delen in zijn goddelijk leven. Dit god-
delijk leven, waaraan wij deelhebben 
vanaf ons doopsel, dat is al het eeu-
wig leven dat begint en dat in de He-
mel onze vreugde, onze glorie, ons 
geluk zal zijn. Door het doopsel be-
zitten wij dit eeuwig leven al: Novi et 
æterni Testamenti.

1 Uittreksels uit La messe de toujours, Clovis 
2005, blz. 162-166.
2  Woorden van de consecratie van het 
Kostbaar Bloed.
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RousseauENKELE GEDACHTEN

Het verlies van deze oorspronke-
lijke onschuld (een soort karikatuur 
of ersatz van de christelijke opvatting 
van de zondeval) geeft aanleiding tot 
de primitieve toestand, die niet meer 
de natuurstaat is, en die nog niet de 
eigenlijke maatschappelijke staat is 
(massa van jacht, vrees, wraak, enz.). 
De uitvinding van het vuur, de op-
komst van het eigendom en van de 
ongelijkheid (uiterst kwaad in de 
ogen van Rousseau).

Maar aangezien de maatschappe-
lijke staat, hoewel in wezen tegenna-
tuurlijk, onvermijdelijk is geworden, 
hoe kan men als het ware de maat-
schappij rationaliseren? Volgens Het 
maatschappelijk contract, geven de bur-
gers de macht aan de gemeenschap. 
Deze kiest zich, in zijn geheel, een 
regering. Geen parlementair stelsel, 
omkoopbaar en omkopend regiem 
(men zou aan Rousseau een bloem-
lezing van antiparlementaire teksten 
kunnen ontlenen…) maar directe 
volksraadpleging (referendum), waar-
uit vijandigheid tegen te grote staten, 
waarin volgens Rousseau de zaak niet 
te realiseren is.

Rousseau verafschuwt de monar-
chie: dat is een instabiel regiem, waar-
bij continuïteit ontbreekt, in tegen-
stelling tot republikeinse regiems (?!) 
Voor Rousseau is de “massa”, zoals de 
klassieke schrijvers zeggen, heel ze-
ker bron van de soevereiniteit. Maar is 
zij ook het criterium voor het onder-
scheid tussen goed en kwaad? Som-
mige schrijvers - gewoonlijk Rousseau 
gunstig gezind - zeggen van niet, maar 
dat hij onveranderlijke en absolute 
waarden stelt boven de gevoelens van 
het volk. Andere, zoals Maritain, in 

Rousseau1

De primitieve mens was van nature goed (of liever onschuldig, naar ons tegenwoordig 

onderscheid van goed en kwaad). Drinkend uit de bronnen, zich voedend met planten, 

aan zijn spontane behoeften voldoend zonder ze af te weren, was hij gevrijwaard 

tegen gebreken, ziekten en ondeugden. Hij was gelukkig…

Louis Jugnet (1913-1973)

Les Trois Réformateurs (De Drie Hervor-
mers), denken het tegenovergestelde.

Op het gebied van godsdienst zal 
men bij het individu alles moeten 
wegnemen, dat hem tegen de staat 
zou kunnen opzetten. Rousseau is 
sterk vijandig tegen het katholicis-
me, niet alleen om filosofische rede-
nen maar om dit politieke motief: 
de katholiek is nooit “voor honderd 
procent” een burger. Hij is ook geen 
protestant, ondanks zijn sympathie-
en voor de revolutionaire toepassin-
gen van de Hervorming. Hij tolereert 
een vaag “moralistisch”, retorisch, hu-
manitair christendom, zonder duide-
lijke dogma’s, maar hij is, wat hem 
betreft, een deïst: men moet in God 
geloven, in zijn handelen op aarde, in 
het toekomstig leven, in de heiligheid 
van de burgerlijke wet. Maar Rous-
seau houdt zó aan dit minimumcredo 
(en hier, zoals op veel andere essenti-
ele punten, zal Robespierre zijn trou-

we woordvoerder zijn), dat de atheïst, 
als hij volhardt, gevangen gehouden, 
zelfs helemaal uit de weg geruimd zal 
worden. (Contract, I. IV, hfdst. VIII).

De gedachte van Rousseau lijkt 
ons, laten we zeggen, sofistisch en 
buitengewoon schadelijk.

1. Als men het accent legt op de 
vrije instemming van het individu, zal 
men zeggen dat iedereen, logischer-
wijs, op ieder ogenblik de maatschap-
pelijke afspraak breekt. Men komt 
dan tot een anarchistische interpre-
tatie, een wezenlijk negatieve en des-
tructieve opvatting van maatschappe-
lijke waarden.

2. Als men het accent legt op 
de algemene wil in grote lijnen geno-
men, een soort van gerealiseerde ab-
stractie, komt men tot verwonderlijke 
en, volgens ons, nog onaanvaardbare 
conclusies: 

A. De algemene wil zou, in 
principe, die moeten zijn van de een-
stemmigheid van de maatschappelij-
ke groep. Maar dit is feitelijk niet te 
realiseren, en Rousseau weet dat heel 
goed. Dus zal de numerieke meerder-
heid de algemene wil redelijk vertegen-
woordigen. Men komt dan twee moei-
lijkheden tegen: a) wat garandeert ons 
(behalve een democratisch “geloof” 
dat bergen verzet…) dat zij reëler ge-
stalte geeft aan het gezonde verstand 
en het juiste oordeel dat de minder-
heid – vooral wanneer men niet een 
radicaal optimisme belijdt over de 
scherpzinnigheid en de goedheid van 
de mens. b) wat zal de minderheid 
moeten doen? Rousseau aarzelt niet: 
niet alleen zal zij zich, uiterlijk, moe-
ten buigen voor de uitspraak van de 
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De geboden van God LEER VAN DE KERK

Catechismus van 
de H. Pius X

meerderheid, maar zij zal zich er, in-
nerlijk, bij moeten aansluiten, het ac-
cepteren als fictief en absoluut goed. 
Zij zal, zouden we kunnen zeggen, 
zelfkritiek moeten toepassen, en, als 
men opnieuw stemt, moeten stem-
men zoals de meerderheid het heeft 
aangegeven. En als iemand zich ver-
zet? Dan, zegt Rousseau ons, zal de 
weerspannige persoon “gedwongen 
worden vrij te zijn”…

Resultaat: Men zal een politiek tota-
litarisme hebben. Rousseau brengt lo-
gischerwijze Saint-Just en Robespier-
re voort, wanneer deze verklaart: “de 
regering van de Republiek, dat is het 
despotisme van de vrijheid (sic|) te-
gen dat van de tirannie”. Men kan dus 
zeggen dat Rousseau een van de onbe-
twistbare bronnen is van de moderne 
totalitaire machten, van Napoleon tot 
de dictators van onze dagen.   
 

B. De theoretici en de politici van 
de democratie vrezen zeer dat zij zelfs 
niet altijd de meerderheid van de 
stemmen krijgen. Ook de adepten van 
Rousseau, op het juridisch gebied, ko-
men tot bekentenissen die van leugens 
zijn ontdaan. Een uitstekende jurist 
van de bekende “Liga van de Rechten 
van de Mens” schrijft: “Het meerder-
heidsverschijnsel is geen beslissende 
factor voor de democratische ethiek. 
In tegendeel, het ontbreken van de re-
kenkundige meerderheid ontneemt 
niet het democratische karakter aan 
het Frankrijk van de Conventie… Ver-
tegenwoordigt de Nationale Conven-
tie niet de meerderheid van de Franse 
kiezers in 1792? Nee, natuurlijk… de 
“denkende en handelende “ Burgers 
waren slechts een uiterst kleine min-
derheid. Wanneer een land vrij stemt 
tegen de vrijheid, dan is deze keuze, 
op moreel en institutioneel gebied, 
onwettig”2.

Elk commentaar lijkt ons overbo-
dig.

1 Uittreksels uit Doctrines philosophiques et 
systèmes politiques (Samenvatting van het 
college, gegeven aan de I.E.P. van Tou-
louse, in 1965).
2 Mirkine – Guetzévitch, “Revue Phi-
losophique”, juli-september 1952, blz. 
448-449.

De geboden van God 
  in het algemeen

“Als u het leven wilt binnengaan, 
onderhoud dan de geboden” (Matt. 19, 
17).

“Als u Mij bemint, onderhoud dan 
mijn geboden” (Joh. 14, 15).

Wat zijn de gebode4n 
   van God?
De geboden van God, of de Tien 

Geboden, zijn de morele wetten die 
God aan Mozes heeft gegeven, in het 
Oude Testament, en die Jezus Chris-
tus heeft vervolmaakt in het Nieuwe 
Testament.

Wat leggen de Tien Geboden  
      ons op?

De Tien Geboden leggen ons 
de meest fundamentele natuurlijke 
plichten op tegenover God, onszelf en 
de naaste, en ook de andere plichten 
die eruit voortvloeien, zoals de plicht 
van staat.

Waarop komen onze plichten 
tegenover God en de naaste neer?

Onze plichten tegenover God en 
de naaste komen neer op de liefde, 
dat wil zeggen op de liefde tot God, 
“het grootste en eerste gebod”, en op 
de naastenliefde, “dat daaraan gelijk 
is”.

“Van deze twee geboden,”heeft Je-
zus Christus gezegd, “hangen heel de 
wet en de profeten af”(Matt. 22, 38-
40).

Waarom is het gebod van de 
liefde tot God het grootste 

gebod?
Het gebod van de liefde tot Gods 

is het grootste gebod, omdat wie het 
naleeft door God te beminnen met 
heel zijn ziel, zeker alle andere gebo-
den naleeft.

De geboden van God

Kunnen de geboden van God  
            nageleefd worden?

De geboden van God kunnen al-
len en altijd nageleefd worden, zelfs 
in de sterkste beproevingen, met de 
genade die God nooit weigerst aan 
wie hem van ganser harte inroept.

Zijn wij verplicht de geboden  
         van God na te leven?

Wij zijn verplicht de geboden van 
God na te leven, omdat zij door Hem, 
onze soevereine Meester, worden op-
gelegd en door de natuur en door het 
gezonde verstand ingegeven.

Zondigt degene die de geboden 
van God overtreedt, zwaar?
Wie uit vrije wil zelfs een enkel ge-

bod van God overtreedt in een ernsti-
ge zaak, zondigt zwaar tegen God en 
verdient bij gevolg de hel.

Wat moeten wij opmerken in  
       de geboden van God?

In de geboden van God moeten 
wij opmerken, wat geboden is, en wat 
verboden is.
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De H. Mis: de verborgen schatDE H. MIS

De H. Mis: de verborgen schat
Door de H. Leonardus van Porto Mauritio 

(1676 - 1751)

Zoals men ziet uit het gebruik van 
de Kerk, biedt die niet alleen de Mis 
aan voor de zielen van het vagevuur, 
maar bidt zij daardoor ook nog voor 
hun verlossing. Overweeg, om uw 
medelijden voor die heilige zielen op 
te wekken, dat het vuur waarin zij lij-
den dat van de hel evenaart, volgens 
de H. Gregorius, en dat het als instru-
ment van de goddelijke gerechtigheid 
met zo’n kracht werkt, dat het hun 
ondraaglijke smarten veroorzaakt, die 
alle kwellingen te boven gaan die in 
deze wereld bedacht kunnen worden. 
Zij lijden nog veel meer door het ge-
mis van het zien van God, zoals de 
engelachtige leraar ( de H. Thomas 
van Aquino) zegt; de onmogelijkheid 
waarin zij zich bevinden om dit soe-
vereine Goed te zien, naar wie zij ver-
langen, dompelt hen in ondraaglijke 
verbijstering.

Keer hier een weinig in uzelf. Als 
u zag dat uw vader of moeder op het 
punt stond in een meer te verdrin-
ken, en u om hen te redden slechts 
uw hand behoefde te reiken, zou u 
dan uit naastenliefde en tegelijkertijd 
uit rechtvaardigheid, niet verplicht 
zijn het te doen? Welnu, u ziet met de 
ogen van het geloof zoveel arme zie-
len, onder wie misschien uw naaste 
bloedverwanten, branden in een poel 
van vuur, en u zou uzelf niet opleggen 
voor hen met devotie aan een enkele 
Mis deel te nemen? Waar is dan uw 
hart? Wie kan eraan twijfelen dat de 
Mis een belangrijke troost vormt voor 
die arme zielen?

Als men slechts haar innerlijke waarde beschouwt, volstaat een en-

kele Mis om de poorten van het vagevuur te openen voor alle zielen 

die er lijden en om hen de hemel te doen binnengaan: want dit god-

delijk Offer dient de overledenen niet slechts als zoenoffer, om de 

straffen te voldoen die zij verschuldigd zijn aan Gods 

gerechtigheid, maar ook als verwervend offer, om er 

de kwijtschelding van te verkrijgen.

Luister naar de H. Hiëronymus, 
een van de grote kerkleraren, die u 
uitdrukkelijk zegt dat, als men het 
zeer heilig Offer opdraagt voor een 
ziel in het vagevuur, dat verslinden-
de vuur zijn aanvallen onderbreekt 
en dat heel de tijd dat de Mis duurt, 
de marteling ophoudt. Hij bevestigt, 
onder andere, dat er bij iedere Mis ve-
len de plaats van uitboeting verlaten 
en naar de vreugden van het paradijs 
vliegen. Voeg daarbij, dat uw liefde 
voor de zielen van het vagevuur zich 
geheel tot uw voordeel zal keren. 

Ik zou u heel veel voorbeelden 
kunnen noemen als bewijs, maar ik 
zal volstaan met u een enkel feit te 
vertellen dat de H. Petrus Damianus 
is overkomen. Als wees achtergeble-

ven op nog jonge leeftijd, werd hij 
opgenomen door een van zijn broers, 
die hem op een ongelooflijke wijze 
mishandelde, door hem zelfs op blo-
te voeten te laten lopen, en hem in al-
les te kort te doen. Hij vond op zekere 
dag een of ander geldstuk op straat; 
hij meende een schat in handen te 
hebben. Maar wat moest hij er mee 
doen? De nood waarin hij verkeerde 
gaf hem genoeg redenen om het te be-
steden, evenwel, na er goed over nage-
dacht te hebben, besloot hij het geld 
naar een priester te gaan brengen, en 
hem een Mis voor de zielen in het va-
gevuur te vragen. Vanaf dat moment 
keerde zijn fortuin: hij werd opgeno-
men door een andere broer, beter dan 
de eerste, die van hem hield als een 
zoon, hem fatsoenlijk kleedde, hem 
naar school stuurde, waarna hij die 
grote man werd en die grote heilige, 
die het purper droeg en de Kerk steun-
de. Zie eens tot welke weldaden deze 
Mis en de ontbering die hij zichzelf 
oplegde, geleid hebben.

O, wat een kostbare schat, die 
dient voor de doden en de levenden, 
in de tijd en de eeuwigheid tegelijker-
tijd. Deze heilige zielen zijn immers 
zo dankbaar jegens hun weldoeners 
dat zij, als zij eenmaal in de hemel ge-
komen zijn, voorsprekers worden, en 
zich geen rust gunnen eer zij hen in 
het bezit van de glorie hebben gezien; 
zoals hier in Rome een vrouw bewees, 
die, haar eigen heil vergetend, en sla-
vin van haar passies, slechts bezig was 
de onvoorzichtige jeugd in  haar net-
ten te verstrikken. Het enige goede dat 
zij deed, is dat geen dag voorbij ging, 
waarop zij niet enige Missen liet op-
dragen voor de zielen in het vagevuur. 
Deze baden ongetwijfeld met zoveel 
ijver voor hun weldoenster, dat zij op 
een dag, blozend over haar zonden, 
van haar misdadig leven afzag, een 
priester opzocht, bij hem een algeme-
ne biecht sprak, en kort daarna stierf, 
in goede gesteldheid, aan allen de 
duidelijke tekenen van haar eeuwig 
heil achterlatend. Deze buitengewone 
genade had zij te danken aan de Mis-
sen die zij had laten opdragen voor 
de zielen van het vagevuur. Laten wij 
dus ook wakker worden, en ons niet 
laten vóórgaan in het Rijk Gods door 
de tollenaars en de gevallen vrouwen.
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Retraite met 
de H. Johannes – 

De eenvoud (2)

P. Jean-Dominique o.p.

De roeping van 
    de eerste apostelen
De H. Johannes de evangelist be-

vestigt deze eerste ontdekking door 
het verhaal te vertellen van de roeping 
van alle eerste apostelen. En men zal 
wel begrijpen dat deze eerste oproep 
van Christus een heel bijzonder be-
lang heeft. Hij geeft immers het pro-
totype van alle roepingen weer, van 
alle bezoeken van de genade, van alle 
geheime oproepen die tot de christen 
gericht worden in de loop van zijn le-
ven. Hij wordt aan ons voorgesteld als 
een voorbeeld om te volgen.

“Toen hij Jezus had zien voorbijgaan, 
zei hij (Johannes de Doper): ‘Zie, het 
Lam Gods’. De leerlingen hoorden hem 
dat zeggen (het gaat over Andreas en 
Johannes), en zij volgden Jezus. Jezus 
keerde zich om, en toen hij zag dat zij 
hem volgden, zei hij tegen hen: ‘Wie 
zoekt u?’ Zij antwoordden Hem: ‘Rab-
bi (wat meester betekent) waar woont 
u?’Hij zei hen: ‘Kom en u zult zien’. Zij 
gingen mee en zagen waar hij woonde” 
(v. 37-39).

Dan rent Andreas, enthousiast 
over zijn eerste ontmoeting met de 
Messias, naar zijn broer Simon om 
hem te waarschuwen, en brengt hem 
naar Jezus.

“Toen Jezus hem gezien had, zei hij: 
‘U bent Simon, de zoon van Johannes; 
u zult Kefas genoemd worden (wat Rots 
betekent)’. De volgende dag besloot Jezus 
naar Galilea te gaan. En hij ontmoette 
Filippus. En Jezus zei hem: ‘Volg Mij” (v. 
42-43).

In het eerste deel over de eenvoud heeft de H. Johannes de Doper zich aan ons getoond, 

de grote heilige die staat aan de poort van het Nieuwe Testament, en maakt ons de 

fundamentele gesteldheid bekend, die noodzakelijk is voor wie in dat koninkrijk van leven 

en licht wil binnengaan. Het is de eenvoud van hart, die tegelijkertijd een zelfverloochening, 

een eerlijke en stralende blik, en de overweldigende vreugde over het geluk van anderen is.

In deze twee passages zal men 
de aandrang van de evangelist opge-
merkt hebben over de betekenis van 
het zien: “Gezien hebbend”, “ziend”, “u 
zult zien”, “zij zagen”, “hem gezien heb-
bend”… De H. Johannes vat de roe-
ping eerst op als de blik van goedheid 
die Jezus richt op de zielen, waar-
op zij antwoordden met een ande-
re blik. De geschiedenis van de zie-
len is inderdaad een uitwisseling van 
twee blikken, die van God die de ziel 
komt zoeken, en die van de mens die 
zijn ogen richt op Hem, “zoals de die-
naar op de handen van zijn meester” Ps 
122, 2). Men begrijpt dus opnieuw de 
noodzaak van de eenvoud die de ziel 
ertoe brengt, deze discrete oproep ge-
waar te worden en voortdurend onder 
de blik van God te leven.

Maar het is ook de algemene sfeer 
die de lezer treft. Nauwelijks hebben 
Andreas, Johannes, Petrus en Filip-
pus de oproep van Jezus gehoord, of 
zij volgen hem zonder aarzelen. Al-
les is vreedzaam, stil en gemakkelijk 
bij deze eerste roepingen. Een blik en 
een woord zijn voldoende voor deze 
harde mannen om zich te laten aan-
trekken door de goddelijke Meester 
en zich aan hem te geven. Zo zijn in-
derdaad de vruchten van de eenvoud 
van het hart: de innerlijke stilte, de 
fijngevoeligheid van de ziel, de over-
eenstemming met de genade.

“Filippus ontmoette Nathanaël en zei 
hem: ‘We hebben hem gevonden over wie 
Mozes in de wet heeft geschreven, en ook 

de profeten: het is Jezus, de zoon van Jo-
zef, van Nazareth’” (v. 45).

Het vervolg van het verhaal biedt 
een heel verschillend geval! Vol vreug-
de over zijn ontdekking liep Filippus 
naar Nathanaël om hem het verhaal 
te doen van de gebeurtenissen. Wat 
zal de reactie van zijn vriend zijn na 
zijn vlammende en zo goed gemoti-
veerde verkondiging? Deze gaf hem 
de fameuze, op zijn zachts gezegde 
teleurstellende kwinkslag: “Kan er uit 
Nazareth iets goeds komen?” (v. 46). 
Deze man uit Kana laat zich niet ge-
makkelijk winnen door het enthou-
siasme! Het is een tegenspreker die 
heel zeker is van zichzelf, aan wie 
men geen fabeltjes vertelt. En toch zal 
het vervolg een eerlijk en edelmoedig 
hart laten zien bij hem. Filippus, die 
de persoon goed kent, laat zich niet 
ontmoedigen en antwoordt hem heel 
eenvoudig: “Kom en zie”(v. 46).
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De gebeurtenis neemt dus een on-
verwachte wending. Jezus ziet Natha-
naël aankomen en geeft, van verre, 
dit verwonderlijke commentaar over 
hem: “Ziehier waarlijk een Israëliet, in 
wie geen bedrog is”. Want Jezus zocht, 
alweer, met zijn blik zijn toekomsti-
ge apostel: “Voor Filippus je riep, toen 
je onder de vijgenboom zat, heb ik je ge-
zien”. Achter deze ruwe en ruige schors 
had de goddelijke Meester een zuiver 
en eerlijk hart herkend. Hij had de 
eenvoud gevonden, waarvan hij zo-
veel hield. Het woord “Israëliet”, be-
tekent, immers, volgens de etymolo-
gie, “rechtuit”, “zonder bedrog”. Er is 
daarin dus geen enkel verwijt. In te-
gendeel juist, Jezus toont hier zijn 
vreugde en als het ware zijn bewon-
dering. Hij heeft in Nathanaël de fun-
damentele gesteltenis gevonden, die 
hij wil zien en scheppen in zijn leer-
lingen, een gesteltenis die een diepe 
vriendschap met hem toelaat, die de 
zielen in de vreugde van God zal bin-
nenleiden, dat is de eenvoud. Maar er 
is daar een woordspeling. “Israël” wil, 
immers, zeggen, “hij die God ziet”. 
Wat de H. Thomas van Aquino ver-
klaart: “Het is alsof Jezus zei: je vertegen-
woordigt werkelijk je volk, omdat je eer-
lijk en zonder bedrog bent (rectus et sine 
dolo). Want door de reinheid en de een-
voud ziet de mens God (per munditiam 
et simplicitatem homo Deum videt). 
Daarom zegt hij ‘een ware Israëliet’ dat 
wil zeggen, je bent een mens die waar-
lijk God ziet, omdat je eenvoudig bent en 
zonder bedrog”1.

ertrekpunt van het contemplatieve 
leven en de heiligheid, de open deur 
naar de vertrouwelijkheid met God. 
Een eenvoudige ziel is als een berg-
meer, zuiver en rustig, waarin de zon 
zich stilletjes spiegelt. God kan er iets 
van zijn schoonheid in weergeven en 
er behagen in scheppen: “God schept 
bovenal behagen in een eenvoudig, 
vredig en rustig hart, en Hij voert in 
dit hart zijn hoogste werk uit”2.

De natuur van de eenvoud
Waarom speelt dan de eenvoud 

zulk een belangrijke rol in de bloei en 
de ontwikkeling van het christelijk le-
ven?

Het is zeker niet gemakkelijk om 
de eenvoud te definiëren, want zij is 

eigenlijk geen deugd, maar eerder de 
bundeling van verschillende deugden, 
zoals de nederigheid, de edelmoedig-
heid en de dankbaarheid.

Zonder schuilhoek
De etymologie geeft een eerste 

aanwijzing. Het woord eenvoud zelf3 
komt van het Griekse synpleko, sa-
menvouwen, een enkele keer vouwen, 
van één plooi. Eenvoudig zijn, dat is 
recht zijn als een vouw, zonder com-
plicatie4. In deze betekenis schreef de 
H. Franciscus van Sales: “De kinderen 
van God gaan zonder omwegen en heb-
ben het hart zonder schuilhoek”.

Dezelfde gedachte wordt terug-
gevonden in het Latijnse sincerus: hij 
die is gegroeid (van het Latijnse cresco, 
groeien) in één keer, heel recht, op de 
manier van de taxussen en de cipres-
sen die zich fijntjes oprichten naar de 
hemel. Dit woord wordt gebruikt in 
de liturgie, op de zondag onder het 
octaaf van Hemelvaart, bijvoorbeeld, 
in de uitdrukking sincero corde, God 
dienen met een oprecht hart, met een-
voud.

Een voorbeeld
De H. Johannes de evangelist en 

zijn broer de H. Jacobus bieden er 
een, zeker weinig roemvol, maar wel-
sprekend voorbeeld van. Toen Jezus 
en zijn leerlingen op weg waren naar 
Jeruzalem, “kwamen Jacobus en Johan-
nes, zonen van Zebedeus, bij hem en zei-
den: Meester, wij willen dat u voor ons 
doet wat wij zullen vragen”(Marc. 10, 35 
en volg.). Het begin was, op zijn minst, 
niet het meest eenvoudige, en gaf heel 
goed de verlegenheid van de aposte-
len weer. Jezus zag het en vergemak-
kelijkte hun ontboezeming door een 
vriendelijke vraag: “Wat wilt u dan dat 
ik voor u doe?” Aangemoedigd door 
een dergelijk voordeel overwonnen de 
twee leerlingen hun verlegenheid, ver-
gaten zelfs de tegenwoordigheid van 
de andere apostelen en waagden het 
erop: “Sta ons toe, naast u te zitten in uw 
glorie, de een aan uw rechterkant, de an-
der aan uw linkerkant”. Het ontbrak het 
verzoek niet aan onbeschaamdheid, 
en men begrijpt gemakkelijk dat “de 
tien anderen kwaad werden op Jacobus 
en Johannes, toen zij dat gehoord had-
den”. Hoe ging Jezus reageren? Hij ver-

weet hun niet hun stoutmoedigheid, 
maar hij plaatste ze voor de realiteit. 
Het is goed met enthousiasme naar 
de hemel te verlangen, maar dan nog 
moet men er de prijs voor betalen: “U 
weet niet wat u vraagt. Kunt u de kelk 
drinken, die ik zal drinken, of gedoopte 
worden met het doopsel waarmee ik ge-
doopt zal worden?” En de twee aposte-
len antwoordden heel eenvoudig: “Ja, 
dat kunnen wij”.

Zeker, het verzoek van Jacobus en 
Johannes wordt hier niet getoond als 
een voorbeeld ter navolging. Het is 
onhandig in zijn vorm, ongetwijfeld 
in wezen misplaatst. En het toont dui-
delijk harten die nog niet voldoende 
gezuiverd zijn. Niettemin verbergt het 
een grote schat, een grote edelmoedig-
heid van ziel, een brandende en zelfs 
een beetje hartstochtelijke liefde. De 
twee apostelen zijn tot alles bereid, zij 
houden zich helemaal niet bezig met 
wat hun omgeving zal denken, als zij 
maar de hele eeuwigheid heel dicht 
bij hun Meester kunnen zijn. Uitein-
delijk is het verzoek van de zonen van 
Zebedeus een kreet van liefde. Het is 
een vergeten en een geven van zich-
zelf tot aan de gehele verachting van 
het “wat zal men ervan zeggen”. Het 
is eenvoudig.
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De complicatie
De natuur van de eenvoud komt in 

gelijke mate aan het licht als het tegen-
deel ervan, zoals het negatief van een 
foto enig idee van de realiteit geeft. 
Maar het gebrek aan eenvoud ligt of in 
het gedrag, of in de bedoeling.

Een gecompliceerd gedrag wordt al-
lereerst gekenmerkt door een soort van 
dubbelhartigheid. Het is een dubbele, 
valse, min of meer hypocriete hou-
ding. Het is het feit van niet zichzelf te 
zijn en een rol te spelen, op de ene ma-
nier te zijn of te denken, en te leven of 
te spreken op een andere manier. Dit 
gebrek aan eenheid kan bewust of on-
bewust zijn, het is niet minder werke-
lijk. Als ik doe alsof ik van een persoon 
houd terwijl ik me veroorloof kwaad 
te spreken van hem, dan ben ik dub-
bel. Als ik een bepaald gedrag (kle-
ding, taal, enz.) heb met een bepaalde 
categorie mensen, en een ander, heel 
verschillend gedrag met een andere ca-
tegorie, ben ik dubbel. Als ik een goe-
de beslissing neem zonder de concrete 
middelen te gebruiken om haar te re-
aliseren, dan ben ik dubbel, dan houd 
ik mezelf voor de gek.

Als deze inwendige verdeeldheid 
abnormaal ontwikkeld is, verandert zij 
in hypocrisie (ik probeer meer te lijken 
dan te zijn), tot zij in, bepaalde geval-
len, een echte psychologische oneven-
wichtigheid wordt. Op deze manier 
definieert de H. Thomas van Aquino 
de eenvoud: “De eenvoud staat in tegen-
stelling tot de dubbelhartigheid, waardoor 
iemand uitwendig iets te kennen geeft, 
terwijl hij iets anders in zijn hart (in zijn 
geest) heeft. En zo verhoudt de eenvoud 
zich tot de deugd van de waarheid. Zij 
brengt de eerlijke bedoeling tot uitdruk-
king, niet direct zeker, wat het geval is met 
alle deugden: maar zij doet het door de 
dubbelzinnigheid uit te sluiten, waardoor 
de mens voorwendt iets te bereiken, terwijl 
hij iets anders zoekt5.

De eenvoud van het gedrag bestaat 
er dus in, te zijn wat men is en zijn 
handelen te regelen naar zijn wezen. 
De H. Franciscus van Sales nodigt ons 
daartoe uit als hij schrijft: “We moeten 
zijn wat we zijn, en we moeten het goed 
zijn, om eer te brengen aan de meester-
arbeider, van wie wij het werk zijn”. He-
laas is niemand absoluut vrij van het 
gebrek aan eenheid. God alleen is vol-
maakt eenvoudig. Hij is de “ongestoorde 

eenvoud” zoals de zalige Hendrik Suso 
zegt, en de “eenvoudige waarheid”, vol-
gens de H. Gregorius de Grote6. God is 
alles wat Hij kan zijn. Hij is het gehe-
le bezit van heel zijn volmaaktheid, de 
zuivere Act zonder een enkele vermen-
ging van potentialiteit, dat wil zeg-
gen van verwacht en nog niet bereik-
te goedheid. Ieder schepsel is, echter, 
samengesteld. Het is nooit alles wat 
het zou kunnen zijn. Bij de mens ver-
andert deze samengesteldheid, sinds 
de erfzonde, gemakkelijk in verdeeld-
heid. Hij is nooit alles wat hij zou wil-
len zijn. Hij is niet helemaal uit één 
stuk, en doet ook niet “helemaal goed” 
wat hij doet. Er is in hem een grondig 
gebrek aan eenvoud.

Maar de dubbelzinnigheid van het 
gedrag ontspringt in een diepere zwak-
heid, het gebrek aan zuiverheid van be-
doeling, of, anders gezegd, in de dub-
belzinnigheid van de blik. Deze laatste 
neemt zelf twee vormen aan. 

De eerste kan genoemd worden 
een objectief gebrek aan eenvoud. Dat 
is het neigen naar twee dingen tegelijk. 
In plaats van zich heel eenvoudig te 
concentreren op het voorwerp van zijn 
handeling, houdt men zich tegelijker-
tijd voortdurend bezig met een twee-
de doel. Bijvoorbeeld, een brief lezen 
terwijl men een telefoongesprek voert, 
zijn rozenhoedje bidden terwijl men 
zijn best doet zo min mogelijk tijd te 
“verliezen”, dan wel steeds met een 
schuin oog op zijn horloge kijkt. In 
die zin is iedere verstrooidheid een ge-
brek aan eenvoud. Maar, nog erger, het 
tweede voorwerp dat ik aan mijn han-
deling geef, kan de blik van de anderen 
zijn. Dit gebrek aan eenvoud heet dan 
de ijdelheid, de zorg van het “wat zal 
men ervan zeggen”, het menselijk op-
zicht. Een gezegde stigmatiseert deze 
schijnheiligheid: “wanneer een bede-
laar een aalmoes krijgt, zou hij, liever 
dan zijn weldoener te bedanken, de-
gene moeten bedanken die naar zijn 
weldoener kijkt”. De les is streng en 
kan zeker niet gegeneraliseerd wor-
den, maar hij spreekt de waarheid in 
het geval van het gebrek aan eenvoud 
waarover wij spreken. Men komt deze 
fout soms van jongs af tegen bij kinde-
ren. Uit angst om gestraft te worden of 
uit behoefte aan liefde, later uit angst 
om als belachelijk beoordeeld te wor-
den, kan het kind niet meer natuurlijk 

en spontaan zijn, en ook niet zelf een 
beslissing nemen. De blik van anderen 
verlamt het. Spoedig zijn de afgunst 
op het goed van de ander, de onte-
vredenheid met wat men heeft of met 
zijn eigen capaciteiten, of de nieuws-
gierigheid die zich richt op wat ons 
niet aangaat, gebreken aan eenvoud. 
Op een dergelijke manier leven de ide-
alistische temperamenten en de “aan 
een systeem onderworpen” mensen 
onophoudelijk onder de controle van 
dit idee of van het beeld dat zij zich-
zelf gevormd hebben van het leven. Zij 
zijn grondig gecompliceerd.

Het gebrek aan objectieve eenvoud 
geeft trouwens aanleiding tot een an-
dere vorm van dubbelzinnigheid, die 
subjectief genoemd kan worden, in de 
mate waarin zij in de persoon zelf ligt. 
Deze keer is degene die een daad stelt 
niet alleen meer bezorgd om de ach-
ting van anderen of van het beeld dat 
hij naar buiten van zich heeft gegeven, 
maar hij bekijkt zichzelf. Het is dus 
de scrupule, het perfectionisme en de 
overdreven bezorgdheid voor zichzelf. 
Bij het werken zal men onophoudelijk 
zijn vermoeidheid meten; bij het bid-
den zal men zijn “zielstoestand” on-
derzoeken; bij het spreken of schrij-
ven zal men zich steeds tot zichzelf 
wenden om te weten of wat wij doen 
werkelijk het volmaaktst of het meest 
onberispelijk mogelijke is; na een be-
slissing zal men er achteraf op terug-
komen door overdreven streven naar 
perfectie.

Het is gemakkelijk te zien hoe dit 
gebrek aan eerlijkheid van de blik en 
van de bedoeling het leven vergiftigt. 
Hoe kan men zich immers geven, zich 
helemaal en heel goed wijden aan het 
algemeen belang en aan de vreugde 
van een ander, als men steels kijkt naar 
de blik van de ander of op zichzelf? 
De verschillende dubbelzinnigheden 
verlammen de ziel, sluiten haar op in 
zichzelf en maken haar somber. Maar 
zij tonen a contrario de schoonheid van 
de eenvoud.

De eenvoud van het hart
Hoe zal men aan het eind van dit 

paar bespiegelingen, de eenvoud de-
finiëren? Zij is een gemakkelijke zelf-
verloochening, die een eerlijke blik en 
een edelmoedige en blijde gift voor 
het welzijn van de ander toelaat. Een 
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vers uit de H. Schrift vat dit ideaal sa-
men: “In simplicitate cordis mei laetus 
obtuli universa. In de eenvoud van mijn 
hart, heb ik alles met vreugde gegeven.”(1 
Kron. 29,17)7.

Men begrijpt dus het aandringen 
van Jezus op de eenvoud. Zij brengt, 
immers, de ziel ertoe, zijn oproep tot 
heiligheid op te merken en laat haar 
edelmoedig en gemakkelijk erop ant-
woorden. “Als u niet wordt als kleine 
kinderen, zult u het rijk der hemelen niet 
binnengaan”(Matt. 18, 3).

Hoe kan men deze mooie eenvoud 
bereiken? De H. Johannes zal het in de 
loop van zijn evangelie aantonen. De 
devotie tot Maria (hfst. 2), het werk van 
de genade (hfst. 3), het verdragen van 
vernederingen (hfst. 4), het brood van 
de waarheid en de eucharistische com-
munie (hst. 6) zuiveren de ziel lang-
zamerhand door haar te vereenvoudi-
gen. Maar, voor onze evangelist is het 
eerst en vooral de blik van Christus die 
het hart bevrijdt van al haar compli-
caties. Hij doet ons leven in het licht 
van God, die de onrust en de lichtge-
raaktheid tot zwijgen brengt, die de 
bezieling geeft om zich “echt” en blij 
te geven aan de dagelijkse plicht, die 
ons leert de oproepen van de genade 
van minuut tot minuut na te volgen. 
De eenvoud wordt dus het vertrekpunt 
en de voorwaarde voor een stralend en 
gelukkig leven. 

1 H. Thomas van Aquino, Commen-
taire de Saint Jean, Marietti, n. 322.

2 Jean Juste Lansperge, chartreux 
(† 1539), Speculum Christianae perfec-
tionis.

3 Het Latijn plico-plicare (dicht-
klappen, terugtrekken) komt van het 
Griekse πλεκω − waarvan de wortel is 
πλεκ (vouwen).

4 Het is wat de Duitse taal tot uit-
drukking brengt met het woord Einfalt 
(één vouw).

5 ÏI-II q. 109, a.2, ad 4.
6 “Nihil ergo simplex veritas per 

duplicitatem facit” (de H. Gregorius 
de Grote, hom 23 in Ev., over de leer-
lingen van Emmaüs)

7 Dit vers is overgenomen door de 
liturgie voor het offertorium van de 
Mis van de Kerkwijding. De ziel wordt, 
naar het voorbeeld van een kerk, aan 
God alleen toegewijd door de een-
voud.

Om juist te spreken over de nieu-
we evangelisatie is het onontbeerlijk 
allereerst onze blik te richten op Hem 
die de ware evangelisator is, namelijk 
Onze Heer en Verlosser Jezus Chris-
tus, het mens geworden Woord van 
God. De Zoon van God is op deze 
aarde gekomen om de grootste zon-
de, de zonde bij uitstek, uit te boe-
ten en vrij te kopen. En deze zonde 
bij uitstek van de mensheid bestaat 
uit de weigering om God te aanbid-
den, uit de weigering om Hem de eer-
ste plaats, de ereplaats te geven. Deze 
zonde van de mensen bestaat uit het 
feit dat men geen aandacht schenkt 
aan God, uit het feit dat men geen 
gevoel meer heeft voor dingen, zelfs 

De H. Liturgie

Op 15 januari 2012, tijdens de 4de Ontmoeting voor

de Katholieke Eenheid heeft Mgr. Schneider, hulpbisschop van de 

H. Maria van Astana (Kazachstan) en consultor van 

de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst een toespraak 

gehouden over de liturgie, waarin hij de liturgische hervorming, 

gewild door de concilievaders, vergelijkt met die welke 

vandaag de dag aan de gang is.

Mgr. Athanasius Schneider

voor de details die deel uitmaken van 
God en van de aanbidding die Hem 
verschuldigd is, uit het feit dat men 
God niet wil zien, uit het feit dat men 
niet wil neerknielen voor God.

Tegenover deze houding is de 
menswording van God hinderlijk, bij-
gevolg ook de werkelijke tegenwoor-
digheid van God in het eucharisti-
sche mysterie, hinderlijk het feit dat 
de eucharistische tegenwoordigheid 
van God centraal staat in de kerken. 
De zondige mens wil immers centraal 
staan, zowel binnen de kerk als tij-
dens de eucharistische celebratie, hij 
wil gezien worden, hij wil opgemerkt 
worden.
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Dat is de reden waarom men er de 
voorkeur aan geeft de eucharistische 
Jezus, mens geworden God, tegen-
woordig in het tabernakel onder de 
eucharistische vorm, terzijde te stel-
len. Zelfs de voorstelling van de Ge-
kruisigde op het kruis, tijdens de cele-
bratie, midden op het altaar, met het 
gezicht naar het volk is hinderlijk, om-
dat het gezicht van de priester erdoor 
aan het oog onttrokken zou worden. 
Dus het beeld van de Gekruisigde in 
het midden, evenals de eucharisti-
sche Jezus in het tabernakel, ook in 
het midden van het altaar, zijn hin-
derlijk. Bij gevolg worden het kruis en 
het tabernakel terzijde gesteld.

Tijdens de kerkdienst moeten de 
aanwezigen voortdurend het gezicht 
van de priester kunnen gadeslaan, en 
deze schept er genoegen in, zich let-
terlijk in het middelpunt van het huis 
van God te plaatsen. En als de eucha-
ristische Jezus bij toeval toch in zijn 
tabernakel midden op het altaar is 
gelaten, omdat het ministerie van de 
historische monumenten, zelfs onder 
een atheïstisch regiem, om het artis-
tieke patrimonium te bewaren, ver-
boden heeft het te verplaatsen, keert 
de priester, dikwijls gedurende heel 
de liturgische celebratie, hem zonder 
scrupules de rug toe.

(…)

Het Tweede Vaticaans Concilie 
heeft, over een liturgische hervor-
ming, de volgende principes gefor-
muleerd:

1. Het menselijke, het wereldse, 
de activiteit moet zich, tijdens de li-
turgische celebratie richten naar het 
goddelijke, het eeuwige, de contem-
platie, en een ondergeschikte rol heb-
ben ten opzichte van dit laatste (vgl. 
Sacrosanctum Concilium, 2).

2. Tijdens de liturgische celebratie 
zal men de bewustwording moeten 
aanmoedigen, dat de aardse liturgie 
deel is van de hemelse liturgie (vgl. 
Sacrosanctum Concilium, 8).

3. Er mag absoluut geen vernieu-
wing plaats hebben, dus geen nieu-
we schepping van liturgische riten, 

vooral in de rite van de Mis, tenzij 
deze door een werkelijk en duidelijk 
nut van de Kerk worden vereist, en op 
voorwaarde dat men hem voorzichtig 
uitvoert en dat eventueel nieuwe vor-
men de bestaande vormen op orga-
nische manier vervangen (vgl. Sacro-
sanctum Concilium, 23).

4. De riten van de Mis moeten zo-
danig zijn dat het heilige explicieter 
wordt uitgedrukt (vgl. Sacrosanctum 
Concilium, 21).

5. Het Latijn moet bewaard wor-
den in de liturgie en vooral in de H. 
Mis (vgl. Sacrosanctum Concilium, 36 
en 54).

6. De Gregoriaanse zang heeft de 
eerste plaats in de liturgie (vgl. Sacro-
sanctum Concilium, 116).

De concilievaders zagen hun her-
vormingsvoorstellen als de voortzet-
ting van de hervorming van de H. Pius 
X (vgl. Sacrosanctum Concilium, 112 en 
117) en van de dienaar Gods Pius XII, 
en inderdaad hebben zij, in de litur-
gische constitutie, de encycliek Medi-
ator Dei van paus Pius XII het meest 
geciteerd.

Paus Pius XII heeft aan de Kerk, 
onder andere, een belangrijk princi-
pe van de leer over de H. Liturgie na-
gelaten, namelijk de veroordeling van 
wat men noemt het liturgische arche-
ologisme, waarvan de voorstellen gro-
tendeels overeenkwamen met die van 
de jansenistische en protestantiseren-
de synode van Pistoia van 1786 (vgl. 
Mediator Dei, nr. 63-64) en die feite-
lijk herinneren aan de gedachten van 
Maarten Luther.

Daarom heeft het Concilie van 
Trente al de protestantse liturgische 
ideeën veroordeeld, vooral de over-
dreven accentuering van het begrip 
banket in de eucharistische celebra-
tie ten koste van het offerkarakter, de 
onderdrukking van eenduidige tekens 
van de heiligheid als uitdrukking van 
het mysterie van de liturgie (vgl. Con-
cilie van Trente, sessio XXII).

De leerstellige liturgische verkla-
ringen van het leergezag, zoals in dit 
geval van het Concilie van Trente en 
de encycliek Mediator Dei, die weer-
spiegeld worden in een eeuwenoude, 

constante en wereldwijde, liturgische 
praktijk, van zelfs meer dan een mil-
lennium, deze verklaringen maken 
dus deel uit van dat element van de 
heilige traditie die men niet opgeven 
kan zonder grote schaden op te lopen 
op geestelijk niveau. Deze leerstelli-
ge verklaringen over de liturgie heeft 
Vaticanum II herhaald, zoals men 
kan vaststellen als men de algeme-
ne grondstellingen van de goddelijke 
eredienst in de liturgische constitutie 
Sacrosanctum Concilium leest.

Als concrete dwaling in het den-
ken en doen van het liturgische ar-
cheologisme noemt paus Pius XII het 
voorstel dat gedaan wordt, om aan het 
altaar de vorm van een tafel te geven 
(vgl. Mediator Dei, nr. 62). Als paus 
Pius XII het altaar in de vorm van een 
tafel al weigerde, kan men zich voor-
stellen hoe hij des te eerder het voor-
stel van een celebratie als rondom een 
tafel “versus populum”, geweigerd 
zou hebben!

Als Sacrosanctum Concilium in nr. 2 
leert dat, in de liturgie, de contempla-
tie de voorrang moet hebben en dat 
heel de celebratie van de Mis gericht 
moet zijn op het hemelse mysterie 
(vgl. idem nr. 2 en nr. 8), vindt men 
daarin een trouwe echo van de vol-
gende verklaring van het Concilie van 
Trente dat zei: “Gegeven het feit dat 
de natuur van de mens zo gemaakt is 
dat zij zich zonder uitwendige hulp 
niet gemakkelijk laat verheffen tot de 
contemplatie van de goddelijke din-
gen, heeft de Moeder de H. Kerk, in 
haar welwillendheid duidelijke riten 
ingevoerd. Zij heeft haar toevlucht ge-
nomen, steunend op de apostolische 
leer en op de traditie, tot ceremonies 
zoals zegeningen, doordrongen van 
mysterie, kaarsen, wierook, liturgische 
kleding en veel andere dingen; dat al-
les zou de geesten van de gelovigen, 
dankzij zichtbare tekens van de gods-
dienst en van de devotie, moeten aan-
zetten tot de contemplatie van verhe-
ven zaken” (sessie XXII, cap. 5).

De geciteerde lessen van het leer-
gezag van de Kerk en vooral die van 
Mediator Dei zijn ongetwijfeld door 
de concilievaders erkend als volko-
men geldig; bij gevolg moeten zij van-
daag nog volkomen geldig blijven 
voor alle kinderen van de Kerk.
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In zijn brief aan alle bisschoppen 
van de katholieke Kerk die Benedictus 
XVI heeft toegevoegd aan het Motu 
proprio Summorum Pontificum van 7 
juli 2007 legt de paus deze belang-
rijke verklaring af: “In de geschiede-
nis van de liturgie is er groei en ont-
wikkeling, maar geen scheuring. Wat 
heilig geweest is voor de vroegere ge-
neraties, moet heilig en groot blijven 
voor ons”. Door dat te zeggen brengt 
de paus het fundamentele principe 
van de liturgie tot uitdrukking, dat het 
Concilie van Trente, paus Pius XII en 
het Tweede Vaticaans Concilie heb-
ben onderwezen.

Als men zonder vooroordelen en 
op objectieve manier de liturgische 
praktijk bekijkt van de overweldigen-
de meerderheid van de kerken in heel 
de katholieke wereld, waar de gewo-
ne Romeinse ritus in gebruik is, kan 
niemand in alle eerlijkheid ontken-
nen dat de zes genoemde principes 
van het Tweede Vaticaans Concilie 
niet of slechts heel weinig gerespec-
teerd worden, hoewel men foutief 
verklaart, dat deze praktijk van de li-
turgie gewenst is door Vaticanum II. 
Er is een zeker aantal concrete aspec-
ten van de liturgische praktijk die mo-
menteel heerst, in de gewone ritus, 
die een echte scheuring inhouden 
met een sinds meer dan een millenni-
um constante liturgische praktijk. Het 
gaat om de vijf volgende liturgische 
gebruiken die men kan aanduiden als 
de vijf wonden van het mystiek litur-
gisch lichaam van Christus. Het gaat 
om wonden, want zij vertegenwoordi-
gen een heftige scheuring met het ver-
leden, want zij leggen minder de na-
druk op het heiligmakende karakter 
dat toch wel degelijk het centrale en 
essentiële karakter van de Mis is, zij 
brengen de maaltijd naar voren; dat 
alles vermindert de uitwendige tekens 
van goddelijke aanbidding, want zij 
plaatsen het karakter van het myste-
rie in wat het aan hemels en eeuwigs 
heeft minder op de voorgrond.

Wat deze vijf wonden betreft, gaat 
het om die welke – met uitzonde-
ring van één ervan (de nieuwe gebe-
den van het offertorium) – niet voor-
zien zijn in de gewone vorm van de 
Mis, maar die op een betreurenswaar-
dige manier door de praktijk zijn in-
gevoerd.

De eerste wond, en de meest dui-
delijke, is het opdragen van het Misof-
fer waarbij de priester celebreert met 
het gezicht naar de gelovigen gekeerd, 
vooral tijdens het eucharistisch gebed 
en de consecratie, het voornaamste en 
heiligste moment van de aanbidding 
die aan God verplicht is. Deze uit-
wendige vorm komt van nature meer 
overeen met de manier waarop men 
les geeft of een maaltijd deelt. Men 
bevindt zich in een gesloten kring. En 
deze vorm is absoluut niet in over-
eenstemming met het moment van 
het gebed en nog minder met dat van 
de aanbidding. Maar deze vorm heeft 
het Tweede Vaticaans Concilie aller-
minst gewenst en hij is nooit aanbe-
volen door het leergezag van de na-
conciliaire pausen. Paus Benedictus 
XVI schrijft in zijn voorwoord op het 
eerste deel van zijn complete werken: 
“De gedachte dat de priester en de ge-
meenschap elkaar moeten aankijken 
tijdens het gebed is geboren bij de 
modernen en zij is helemaal vreemd 
aan de traditionele christenheid. De 
priester en de gemeenschap richten 
niet wederzijds een gebed tot elkaar, 
zij richten zich tot de Heer. Daarom 
kijken zij bij het gebed in dezelfde 
richting: hetzij naar het oosten als 
kosmisch symbool van de terugkeer 
van de Heer, of, waar dat niet moge-
lijk is, naar een beeld van Christus, ge-
plaatst in de apsis, naar een kruis of 
heel eenvoudig samen naar boven”.

De vorm van celebreren waarbij al-
len hun blik richten in dezelfde rich-
ting (conversi ad orientem, ad Crucem, 
ad Dominum) wordt zelfs ter sprake 
gebracht door de rubrieken van de 
nieuwe ritus van de Mis (vgl. Ordo 
Missae, n. 25, n. 133 en n. 134). De 
celebratie die men noemt “versus po-
pulum” komt zeker niet overeen met 
de gedachte van de H. Liturgie zoals 
zij in de verklaringen van Sacrosanc-
tum Concilium nr. 2 en nr. 8 genoemd 
worden.

De tweede wond is de praktisch 
overal ter wereld verspreide commu-
nie op de hand. Niet alleen is deze 
manier van de communie ontvan-
gen op geen enkele manier ter sprake 
gebracht door de concilievaders van 
Vaticanum II, maar wel degelijk in-
gevoerd door een bepaald aantal bis-

schoppen in ongehoorzaamheid aan 
de Heilige Stoel en met minachting 
van de negatieve stem van de meer-
derheid van het college van bisschop-
pen in 1968. Het is slechts nadat paus 
Paulus VI het heeft gelegitimeerd on-
der bijzondere voorwaarden en met 
tegenzin.

Sinds Sacramentsdag 2008 deelt 
paus Benedictus XVI de communie 
alleen nog uit aan de gelovigen, ge-
knield en op de tong, en dat niet al-
leen in Rome, maar ook in alle plaatse-
lijke kerken die hij bezoekt. Daardoor 
geeft hij aan heel de Kerk een duide-
lijk voorbeeld van het praktische leer-
gezag op liturgisch gebied. Als de be-
voegde meerderheid van het college 
van bisschoppen, drie jaar na het con-
cilie, de communie op de hand gewei-
gerd heeft als iets nadeligs, hoeveel te 
meer zouden dan de concilievaders 
dat ook gedaan hebben!

De derde wond zijn de nieuwe ge-
beden van het offertorium. Zij zijn 
een heel nieuwe schepping en zijn 
nooit in gebruik geweest in de Kerk. 
Zij brengen minder het voor de geest 
roepen van het mysterie van het Kruis-
offer tot uitdrukking dan dat van een 
maaltijd, door te herinneren aan de 
gebeden van de joodse sabbatmaal-
tijd. In de meer dan duizendjarige 
traditie van de Westerse en Oosterse 
Kerk zijn de gebeden van het offerto-
rium altijd expres gericht geweest op 
het mysterie van het Kruisoffer (vgl. p. 
ex. Paul Tirot, Histoire des prières d’of-
fertoire dans la liturgie romaine du VIIiè-
me siècle, Rome 1985). Een dergelijke 
absoluut nieuwe schepping is onge-
twijfeld in tegenspraak met de duide-
lijke formulering van Vaticanum II die 
nogmaals erop wijst: “Innovationes 
ne fiant … novae formae ex formis 
iam exstantibus organice crescant” 
(Sacrosanctum Concilium, 23).

De vierde wond is het geheel ver-
dwijnen van het Latijn in de overgro-
te meerderheid van de eucharistische 
vieringen van de gewone vorm over-
al in de katholieke landen. Dat is een 
rechtstreekse inbreuk op de beslissin-
gen van Vaticanum II.1

De vijfde wond is de uitoefening 
van de liturgische diensten van lector 
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en acoliet door vrouwen, alsook de 
uitoefening van dezelfde diensten in 
burgerkleding door tijdens de H. Mis 
in het koor door te dringen, direct 
vanuit de ruimte die voor de gelovi-
gen gereserveerd is. Deze gewoonte 
heeft nooit bestaan in de Kerk, of is 
tenminste nooit welkom geweest. Zij 
geeft aan de celebratie van de katho-
lieke Mis het uitwendig karakter van 
iets informeels, het karakter en de stijl 
van een nogal profane bijeenkomst. 
Het tweede concilie van Nicea ver-
bood in 787 al dergelijke praktijken 
door deze canon uit te geven: “Als ie-
mand niet gewijd is, dan is het hem 
niet toegestaan de lezing te houden 
vanaf de ambo tijdens de heilige litur-
gie” (can. 14). Deze regel is voortdu-
rend gerespecteerd in de Kerk. Alleen 
de subdiakens of de lectors hadden 
het recht de lezing te houden tijdens 
de liturgie van de Mis. Ter vervanging 
van ontbrekende lectors en acolie-
ten kunnen mannen of jongens in li-
turgische kleding het doen, en geen 
vrouwen, daar de mannelijke sekse, 

op het gebeid van de niet sacramen-
tele wijding van lectors en acolieten, 
symbolisch de laatste band met de la-
gere wijdingen voorstelt.

In de teksten van Vaticanum II 
wordt geen enkele vermelding ge-
maakt van de onderdrukking van de 
lagere orden en van het subdiaconaat, 
en ook niet van nieuwe ambten. In Sa-
crosancrum Concilium nr. 28 maakt het 
concilie het verschil tussen “minis-
ter” en “fidelis” tijdens de liturgische 
celebratie, en het stelt uitdrukkelijk 
dat beiden slechts het recht hebben, 
te doen wat hun toekomt op grond 
van de natuur van de liturgie. Num-
mer 29 noemt de “ministrantes”, dat 
wil zeggen de misdienaars die geen 
enkele wijding hebben ontvangen. Te-
genover dezen zouden er, volgens de 
juridische termen van die tijd de “mi-
nistri” zijn, dat wil zeggen zij die een 
wijding hebben ontvangen, hetzij ho-
ger of lager.

Door het Motu proprio Summorum 
Pontificum stelt paus Benedictus XVI 
uitdrukkelijk dat de twee vormen van 

de Romeinse ritus moeten worden be-
schouwd en behandeld met hetzelfde 
respect, omdat de Kerk dezelfde blijft, 
vóór en na het concilie. In de brief die 
het Motu proprio begeleidt, wenst de 
paus dat de twee vormen elkaar we-
derzijds verrijken. Bovendien wenst 
hij dat in de nieuwe vorm “meer dan 
dat tot nu toe het geval is geweest, de 
zin voor het heilige naar voren komt, 
die talrijke personen naar de oude ri-
tus trekt”.

De vier liturgische wonden of on-
gelukkige gebruiken (celebratie ver-
sus populum, communie op de hand, 
totaal afstand doen van het Latijn en 
van de gregoriaanse zang en de tus-
senkomst van de vrouwen voor de 
dienst van de lezing en die van de aco-
liet) hebben op zich niets te maken 
met de gewone vorm van de Mis en 
zijn bovendien in tegenspraak met de 
liturgische principes van Vaticanum 
II. Als men een eind maakte aan deze 
gebruiken, zou men terugkeren tot de 
werkelijke liturgische leer van Vatica-
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num II. En op dat ogenblik zouden 
de twee vormen van de Romeinse ri-
tus elkaar enorm naderen, zodat men, 
ten minste uitwendig er geen breuk 
zou kunnen vaststellen, en daardoor 
ook geen breuk tussen de Kerk van 
vóór en van na het concilie.

Wat betreft de nieuwe gebeden 
van het offertorium, het zou wense-
lijk zijn dat de Heilige Stoel ze ver-
vangt door de overeenkomstige ge-
beden van de buitengewone vorm, of 
dat hij ten minste hun gebruik ad li-
bitum toestaat. Zó zou de breuk tus-
sen de twee vormen niet alleen ui-
terlijk, maar ook innerlijk vermeden 
worden. De breuk in de liturgie, die 
heeft de meerderheid van de concilie-
vaders zeker niet gewild; de akten van 
het concilie getuigen ervan, omdat er 
in de meer dan tweeduizendjarige ge-
schiedenis van de liturgie in de 
H. Kerk nog nooit een liturgische 
breuk is geweest, en dat er daar-
om nooit een moet zijn. Er moet, 
in tegendeel een continuïteit zijn 
zoals dat past voor het leergezag.

De hier ter sprake gebrachte 
vijf wonden in het liturgische li-
chaam van de Kerk verlangen ge-
nezing. Zij geven een breuk weer 
die vergelijkbaar is met die van de 
ballingschap van Avignon. De situa-
tie van een even duidelijke breuk in 
een uitdrukking van het leven van de 
Kerk, die zeker niet onbelangrijk is – 
vroeger de afwezigheid van de pausen 
in de stad Rome, vandaag de zichtba-
re breuk tussen de liturgie van vóór en 
na het concilie – deze situatie verlangt 
dus genezing.

Daarom heeft men vandaag nieu-
we heiligen nodig, één of meerdere 
heiligen zoals Catharina van Siena. 
Men heeft de “vox populi fi delis” no-
dig die de onderdrukking van deze li-
turgische breuk eist. Maar de tragedie 
is, dat vandaag zoals vroeger in de tijd 
van de ballingschap van Avignon, een 
grote meerderheid van de geestelijk-
heid, vooral van de hoge geestelijk-
heid, tevreden is met deze balling-
schap, met deze breuk.

Voordat men doeltreffende en 
duurzame vruchten van de nieuwe 
evangelisatie kan verwachten, moet 
zich eerst binnen de Kerk een proces 
van bekering ontwikkelen. Hoe kan 
men de anderen oproepen om zich te 

bekeren terwijl er onder degenen die 
de oproep doen, nog geen overtuigen-
de bekering tot God heeft plaats ge-
vonden, omdat zij, in de liturgie, niet 
voldoende tot God gekeerd zijn, zo-
wel inwendig als uitwendig. Men ce-
lebreert het Misoffer, het offer van 
aanbidding van Christus, het grootste 
geheim van het geloof, de meest ver-
heven daad van aanbidding in een ge-
sloten kring, waarbij men elkaar aan-
kijkt.

De noodzakelijke “conversio ad 
Dominum” ontbreekt, zelfs uitwen-
dig, fysiek. Omdat men bij de litur-
gie Christus behandelt alsof Hij geen 
God was en men Hem geen duidelij-
ke uitwendige tekens betoont van een 
aanbidding zoals alleen aan God ver-
schuldigd, in het feit dat de gelovigen 

de H. Communie staande ontvangen 
en haar bovendien in hun handen ne-
men als een gewoon voedsel, door 
haar aan te raken met de vingers en 
haar zelf in hun mond te leggen. Hier 
is gevaar voor een soort eucharistisch 
arianisme of semi-arianisme.

Een van de noodzakelijke voor-
waarden voor een vruchtbare evan-
gelisatie zou het volgende getuigenis 
zijn van heel de Kerk op het gebied 
van de openbare liturgische eredienst, 
ten minste deze twee aspecten van de 
goddelijke eredienst in acht nemend, 
namelijk:

1) Dat over heel de wereld de 
H. Mis, zelfs in de gewone vorm, op-
gedragen wordt in de “conversio ad 
Dominum” (naar God gekeerd), in-
wendig en noodzakelijkerwijze ook 
uitwendig.

2) Dat de gelovigen knielen 
voor Christus op het moment van de 
H. Communie, zoals de H. Paulus het 
vraagt, terwijl zij de naam en de per-
soon van Christus voor de geest ha-
len (vgl. Fil. 2, 10), en dat zij Hem 
ontvangen met de grootst mogelij-

ke liefde en de grootst mogelijke eer-
bied, zoals het Hem toekomt als ware 
God.

Paus Benedictus XVI heeft, God 
zij geloofd, door twee concrete maat-
regelen het proces van terugkeer uit 
de liturgische ballingschap van Avig-
non in gang gezet, namelijk door het 
Motu proprio Summorum Pontifi cum 
en door de herinvoering van de tradi-
tionele communieritus.

Er zijn nog veel gebeden nodig 
en misschien een nieuwe H. Cathari-
na van Siena, opdat de andere stap-
pen volgen, zodat de vijf wonden in 
het liturgisch en mystiek lichaam van 
de Kerk genezen en dat God vereerd 
wordt in de liturgie met die liefde, die 
eerbied en dat gevoel voor het verhe-

vene, die altijd het geval zijn ge-
weest in de Kerk en in haar leer, 
vooral door het Concilie van 
Trente, paus Pius XII in zijn en-
cycliek Mediator Dei, het Tweede 
Vaticaans Concilie in haar con-
stitutie Sacrosanctum Concilium 
en paus Benedictus XVI in zijn 
theologie van de liturgie, in zijn 
praktische liturgische leer en in 

het genoemde Motu proprio.

Niemand kan evangeliseren als 
hij niet eerst heeft aanbeden, zelfs als 
hij niet voortdurend aanbidt en niet 
aan God, Christus in de Eucharistie, 
de echte voorrang geven bij de ma-
nier van celebreren en in heel zijn le-
ven. Immers, om de woorden van kar-
dinaal Joseph Ratzinger te herhalen: 
“Het lot van het Geloof en van de Kerk 
wordt beslist door de manier waarop 
met de liturgie omgegaan wordt”.

1 “Wie had op die dag kunnen vermoe-
den, dat binnen een paar jaren, minder 
dan tien, het Latijnse verleden van de 
Kerk zo goed als uitgewist zou zijn, 
verschrompeld tot een herinnering, ver-
vagen op de achtergrond. De gedachte 
alleen al zou voor ons een schrikbeeld 
geweest zijn, maar scheen zover van het 
mogelijke verwijder, dat het lachwekkend 
was. Dus lachten wij erom…”(Mgr. R.J. 
Dwyer, aartsbisschop van Portland (Ver-
enigde Staten), in Twin Circle, 26 oktober 
1973). [ed.]

  “De vijf wonden in het 
liturgische lichaam 

van de Kerk 
verlangen genezing.” 
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  De Gedaanteverandering  
   

En om het hart van zijn aposte-
len te doordringen van dit gelukkige 
en onwankelbare vertrouwen, en ze te 
bewaren voor de vrees voor de stren-
ge plicht om het kruis op te nemen; 
opdat zij zich niet zouden schamen 
voor de smeekbede van Christus, en 
dat zij dit geduld niet als laf zouden 
beschouwen bij zichzelf, dat, hoewel 
het de wreedheden van het Lijden on-
derging, haar glorieuze kracht niet 
zou verliezen, “nam Jezus Petrus, Ja-
cobus en zijn broer Johannes mee”, 
en nadat Hij alleen met hen een hoge 
berg had bestegen , onthulde Hij hun 
de schittering van zijn glorie. Immers, 
als zij in Hem de majesteit van God 
hadden herkend, kenden zij toch niet 
de macht van dit lichaam dat de god-
heid aan de blik onttrok. En daarom 
had Hij, in duidelijke en nauwkeurige 
woorden, beloofd dat sommige van 
de aanwezige apostelen de dood niet 
zouden ervaren vóór zij de Mensen-
zoon gezien zouden hebben, terwijl 
Hij in zijn rijk kwam3, dat wil zeggen 
in de koninklijke macht, die als eigen-
dom behoorde tot de menselijke na-
tuur die Hij aangenomen had, en die 
Hij aan deze drie mannen wilde to-
nen. Want juist deze godheid, waar-
van het onuitsprekelijke en onbereik-
bare beeld bestemd is voor het eeuwig 
leven, voor de zuivere harten, omdat 
zij die nog bekleed waren met een 
sterfelijk lichaam haar op geen enkele 
manier konden zien of beschouwen.

De Heer toont dus zijn glorie voor 
de getuigen die Hij heeft gekozen, en 
straalt deze lichamelijke vorm, die 
Hij gemeen heeft met de andere men-
sen zo schitterend uit, dat zijn gelaat 
straalde als de zon en zijn kleren zo 
wit waren als de sneeuw. Wel bij deze 

Als wij onze aandacht vestigen op de feiten 

die hiervoor verteld zijn1, opperde en leerde 

de Verlosser, dat zij die Hem zouden willen 

volgen, zichzelf zouden moeten verlooche-

nen en, voor de hoop op eeuwige goederen, 

weinig belang hechten aan het verlies van 

tijdelijke goederen: want hij die niet bang zou 

zijn om zijn leven te verliezen voor Christus, 

zijn leven tenslotte zou redden.

H. Leo de Grote2

gedaanteverandering had Hij op de 
eerste plaats de bedoeling om de er-
gernis van het kruis te halen uit het 
hart van de apostelen, opdat de vrij-
willige vernedering van het Lijden 
het geloof niet zou kunnen verbijste-
ren van hen aan wie de voortreffelijk-
heid van zijn verhulde waardigheid 
geopenbaard zou zijn. Maar door een 
niet mindere voorzienigheid, vestigde 
Hij de hoop van de H. Kerk, zodat de 
leden die op de hoogte waren welke 
gedaanteverandering Christus had on-
dergaan, erop konden rekenen, deel 
te hebben aan deze glorie, die straal-
de in hun Hoofd. Daarover sprak de 
Heer toen hij had gezegd over de ma-
jesteit van zijn komst: “Dan zullen de 
rechtvaardigen stralen als de zon in 
het koninkrijk van hun Vader”4. Dat 
is ook wat de zalige apostel Paulus 
verklaart als hij zegt: “Ik houd het er-
voor, dat het lijden van deze wereld 
niet opwegen kan tegen de heerlijk-
heid, die ons geopenbaard zal wor-
den”5. En ook “Want gij zijt dood, en 
uw leven is met Christus verborgen in 
God. Maar wanneer Christus, ons le-
ven, wordt geopenbaard, dan zult ook 
gij geopenbaard worden in glorie, te-
zamen met Hem”6.

(…) “Terwijl hij nog sprak, over-
schaduwde hem opeens eenmaal een 
lichtende wolk; en uit de wolk klonk 
een stem, die sprak: Deze is mijn wel-
beminde Zoon, in wie Ik mijn wel-
behagen heb; luister naar Hem.”(…) 
Deze in wie Ik behagen schep in alle 
dingen, wiens prediking van Mij ge-
tuigt, wiens nederigheid Mij verheer-
lijkt, “luister naar Hem” zonder aar-
zelen, want Hij is de waarheid en het 
leven,7 Hij is mijn kracht en mijn 
wijsheid8. “Luister naar Hem,” naar 

Hem die de figuren van de Wet heb-
ben aangekondigd, die de mond van 
de profeten heeft bezongen. “Luister 
naar Hem,” die door zijn bloed de 
wereld verlost, die de duivel ketent en 
hem zijn wapens afneemt9, die de ge-
loofwaardigheid van de zonde en het 
pact van het plichtsverzuim vernie-
tigt10. “Luister naar Hem,” die de weg 
naar de hemel opent en, door de fol-
tering van het Kruis, u de treden voor-
bereidt, waarlangs u naar het konink-
rijk zult opstijgen. Wat! U zou vrezen 
verlost te zijn? U zou bang zijn dat Hij 
uw wonden geneest? Moge de wil van 
God geschieden, die ook de mijne is. 
Verwerp iedere aardse vrees en wapen 
u met een onwankelbare standvastig-
heid: het past immers niet, dat u in 
het Lijden van de Verlosser bang zou 
zijn voor wat u met zijn genade zelfs 
niet zult vrezen bij uw dood.

1 Matt. 16, 24-27.
2 Uittreksels uit de Homelie, 50.
3 Matt. 16, 28.
4 Matt. 13, 43.
5 Rom. 8, 18.
6 Col. 3, 3-4.
7 Vgl. Joh. 14, 6.
8 Vgl. 1 Cor. 1, 24.
9 Vgl. Matt. 12, 29.
10 Vgl. Col. 2, 14.
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De voetgebeden (ll) 
Alain de Beaugrain

Om de draad niet te verliezen, la-
ten we eerst kijken naar de algeme-
ne structuur van de voetgebeden: na 
het kruisteken volgt psalm 42 (Judica 
me), met de antifoon Introibo ad altare 
Dei, daarna de schuldbelijdenis (Con-
fiteor) met het Misereatur en het Indul-
gentiam. Dan volgen enkele verzen, 
beginnend met Deus, tu conversus vi-
vificabis nos en tenslotte twee gebeden 
die de priester zegt, terwijl hij de trap-
pen van het altaar opgaat: Aufer a no-
bis en Oramus te, Domine. Het geheel 
van de voetgebeden heeft slechts één 
doel: het afsluiten van de voorberei-
ding en reiniging van de priester en 
van de diaken en subdiaken, opdat ze 
zo waardig mogelijk aan het altaar ko-
men, daar waar de hemel en de aar-

Terwijl de schola de mis opent door het gezang van de introitus, komen 
de priester, de diaken en de subdiaken bij de trappen van het altaar. 

Zij maken daar een kruisteken en beginnen de laatste 
voorbereidende gebeden van de H. Mis. 

de elkaar ontmoeten, de troon en het 
verblijf van God op aarde.

De psalm Judica me werd gekozen 
omwille van het vierde vers : Introibo 
ad altare Dei – Ad Deum qui laetificat 
juventutem meam. We kennen allemaal 
deze zin, die daar als antifoon fun-
geert en perfect op zijn plaats staat. 
De Kerk “kiest vaak een psalm om-
wille van één enkel vers” 1, en stelt dit 
vers dan op de voorgrond. Dit vinden 
we ook terug in de introitus Resurrexi 
van de mis van paaszondag, bijvor-
beeld. Psalm 138 heeft op zich geen 
enkele rechtstreekse band met de ver-
rijzenis, maar het woord Resurrexi was 
voldoende om deze psalm als introi-
tus te kiezen, met andere woorden om 

deze mis te openen. Door het feit dat 
de antifoon één vers van een psalm 
is, zou men kunnen denken dat de 
psalm centraal staat en de antifoon 
slechts een detail is. In werkelijkheid 
is het echter net omgekeerd. Door 
de psalm te plaatsen tussen een her-
haalde antifoon, of door zelfs de an-
tifoon na enkele verzen te herhalen, 
ritmeert de antifoon de hele psalm 
en geeft ervan de hoofdgedachte aan. 
De antifoon geeft aldus de toonaard 
aan en “bepaalt, in sommige gevallen, 
zelfs de keuze van de psalm” 2. De re-
den van deze modus operandi spreekt 
voor zich : door in een bepaalde litur-
gische context voor te komen, krijgt 
de psalm een bepaalde kleur. Dat de 
Kerk een dergelijke invloed uitoefent 
op de Heilige Schrift (de psalmen 
maken immers één boek uit van het 
Oude Testament) wordt door de pro-
testanten niet in dank afgenomen. Zij 
zien er een heiligschennend handelen 
in ten opzichte van het Woord van 
God. Onze dwalende broeders verlie-
zen echter uit het oog dat de Kerk als 
gemeenschap niet alleen menselijk is: 
omdat zij het mystieke Lichaam van 
Christus is, is zij ook goddelijk. Chris-
tus zelf heeft haar hiërarchie ingesteld 
om zijn werk op aarde voort te zetten 
en daarom geniet zij de hulp van de 
Heilige Geest. Door het handelen van 
de Kerk heen, is het dus de Heilige 
Geest die kiest om een bepaald vers 
van de Heilige Schrift te gebruiken in 
een bepaalde liturgische context en er 
zo een bepaalde betekenis aan geeft. 
Het gaat in feite om een aspect van de 
regel “Lex orandi, lex credendi”. We 
weten dat er vier types van betekenis 
en zin in de Heilige Schrift en in de 
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liturgie te vinden zijn : de historische 
betekenis, ook de letterlijke betekenis 
genoemd, en de drie spirituele beteke-
nissen (allegorische, morele of tropo-
logische en de anagogische betekenis 
3). De keuze van een bepaalde passage 
uit de Heilige Schrift voor een bepaal-
de liturgische context is een vorm van 

interpretatie van de Goddelijke Open-
baring, uit de jurisdictie van het Ma-
gisterium waardoor de Heilige Geest 
zich openbaart.

De historisch-letterlijke beteke-
nis van psalm 42 is onzeker. Lebrun 
stelt, bijvoorbeeld, dat die wellicht ge-
componeerd werd door “iemand die de 
vijanden van zijn ziel vreesde en die al 
zijn heil wilde leggen in het betreden van 
de heilige plaatsen”4. Deze liturgische 
overweging is niet de plaats voor exe-
getische discussies maar, zoals Lebrun 
het uitdrukt, is deze dubbele bewe-
ging van de psalm duidelijk : een ze-
kere vrees, een droefheid die de psal-
mist bezwaart (Waarom, mijn ziel, zo 
moedeloos ? Waarom zo vol zelfbeklag ? 
– Bevrijd mij van het volk dat U niet 
eert, van mensen vol list en leugen) en 
anderzijds het vertrouwen op God, de 
zekerheid onder zijn bescherming te 
staan wanneer men optrekt naar zijn 
tempel (U, God, mijn vesting. – Zend 
mij uw licht en uw trouw, zij zullen mij 
leiden, meevoeren naar uw heilige berg, 
naar de tent waar U woont. – Van dank-
baarheid zal ik zingen voor U, God mijn 
God, bij citerspel. – Dan ga ik op naar 

het altaar van god, van God, mijn enige 
blijdschap.) 

Psalm 42 is anderzijds het vervolg 
van psalm 41, het prachtige Sicut cer-
vus desiderat ad fontes aquarum, ita desi-
derat anima mea ad te, Deus (Zoals een 
hinde om waterstromen schreeuwt, zo 

schreeuwt mijn ziel naar U, God). Het 
is zelfs juister te zeggen dat “de psal-
men 41 en 42 gezamenlijk een gedicht 
van hoge inspiratie vormen”. Dit “ge-
heel omvat drie strofen, die op dezelf-
de manier zijn opgebouwd en waarvan 
elk eindigt met hetzelfde refrein” 5. Dit 
refrein kennen we : Quare tristis es, ani-
ma mea, et quare conturbas me ? Spera 
in Deo quoniam adhuc confitebor illi, sa-
lutare vultus mei et Deus meus. Het be-
staat uit twee delen : een eerste reac-
tie van angst en vrees, daarna ‘herpakt’ 
de psalmist zich in een vertrouwen op 
God. Psalm 41-42 is dus niet in de eer-
ste plaats somber, zoals men zou kun-
nen denken. Meer nog, de psalm wordt 
weggelaten bij de missen voor de over-
ledenen en in de passietijd, waarschijn-
lijk omwille van de vreugdevolle anti-
foon Introibo ad altare Dei, ad Deum qui 
laetificat juventutem meam. 

Nochtans vinden we psalm 41 – het 
eerste deel van dit gedicht – terug in de 
metten van de overledenen. Contradic-
tie? Neen, we hebben hier net te maken 
met de vrijheid waarmee de Kerk een 
verschillende kleur geeft aan eenzelfde 
passage : bij het officie van de overlede-

nen luidt de antifoon (uit psalm 41) : 
Sitivit anima mea ad Deum vivum : quan-
do veniam et apparebo ante faciem Dei ? 
(Mijn ziel dorst naar God, naar de le-
vende God. Wanneer mag ik bij God 
komen, en zijn aanschijn zien?). In één 
woord : de toonaard van de psalm kan 
grondig veranderen al naargelang de 
antifoon die de Kerk erbij plaatst 6.

Wanneer de Kerk – in naam van 
God zelf – haar functie van interpre-
tatie van het Woord Gods uitoefent, 
ontvouwt zij de verschillende beteke-
nissen van de Heilige Schrift die hun 
oorsprong vinden in de historisch-let-
terlijke betekenis. In de voorbeelden 
die we hebben aangehaald, is dit over-
duidelijk. Op het vlak van de spiritue-
le betekenissen, wanneer we de psalm 
[41-42] toepassen op het begin van de 
mis, kunnen we ons goed inleven in de 
gevoelens van de psalmist, aan de voet 
van het altaar. “We zien er immers de 
strijd beschreven tussen twee de mach-
ten in onze ziel. De wereld, de duivel, 
mijn ‘kleine kant’ spannen samen om 
mij te verhinderen mijn ziel te verhef-
fen. Daarom roepen wij : Bevrijd mij [in 
mijzelf] van het volk dat U niet eert, van 
mensen vol list en leugen. Er is een strijd 
te leveren terwijl onze vijanden ons sar-
ren. Maar in deze strijd is God onze red-
ding. […], eens komt de dag dat ik danken 
mag, mijn God, mijn redding en laat ik 
mijn gemoed de vrije loop : wanneer ik op-
trek naar Gods huis, in een feestelijke stoet, 
waar alles van dankbaarheid zingt” 7

1  Dom Pius Parsch, Het Heilig Misoffer, het 
middelpunt van onze eredienst, uitg. J. R. van 
Rossum, Utrecht 1937
2  Idem
3 Deze vier betekenissen en het verband 
tussen de interpretatie van de Heilige 
Schrift en de interpretatie van de liturgie, 
bevestigd door de hele traditie, werden in 
detail besproken in een eerdere aflevering 
van deze reeks : Informatieblad nr. 254 
(mei-juni 2011), blz. 15-16.
4 Pierre Lebrun, Explication des prières et céré-
monies de la messe, verkorte heruitg., Tours 
1976, blz. 90-91
5 Parsch, op. cit., p. 66
6 Het zelfs soms de muzikale toonaard die 
het verschil uitmaakt in sterk verschei-
dene liturgische contexten : hetzelfde vers 
van eenzelfde psalm krijgt een heel andere 
betekenis in een andere gregoriaanse mo-
dus, alnaargelang het liturgisch feest.
7 Parsch, op. cit.
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Zorgeloze jeugd
De basisscholen en de middelba-

re scholen die ik bezocht heb, werden 
geleid door de zusters van het kloos-
ter van het Heilig Hart. De basisschool 
van het Heilig Hart en de middelbare 
school voor meisjes Aurora stonden 
bekend als scholen voor de adellijke 
families of de elite. Het schoolgeld 
was zó hoog, dat een gewone familie 
het zich niet kon veroorloven.

Behalve met naar school gaan, 
bracht ik mijn tijd in die periode door 
in de bioscoop. ’s Zondags zag ik 
soms drie films op één dag. Het kon 
me niet schelen, een maaltijd over te 
slaan, maar wel, een film te missen. 
Ik kon zelfs sommige passages woord 
voor woord opzeggen. Ik schreef dik-
wijls naar de sterren van Hollywood; 

De Vreugde in het lijden

Ik werd geboren en opgevoed in een heidense familie die, zonder 

erg rijk te zijn, toch welgesteld genoeg was om aan al haar leden 

een tamelijk comfortabel leven te bieden. Omdat ik nooit contact 

had gehad met verwanten of vrienden die in een totale armoede 

leefden, kon ik nooit de persoonlijke ervaring opdoen van de 

bittere smaak van ontberingen.

Rose Hu

soms stuurden zij me gesigneerde fo-
to’s, die ik behandelde als kostbare 
schatten.  Ik vereerde deze sterren als 
idolen en zij wisten niet eens wie ik 
was…

In mijn kindertijd was de perio-
de van het jaar waarnaar ik met het 
meeste ongeduld uitkeek naar het 
Nieuwjaar. Dat was een tijd van fes-
tiviteiten waarvoor de mensen heer-
lijke varkens- en rijstflappen maak-
ten, en zoete flappen, en waarvoor zij 
kippen en eenden slachtten om ze op 
te eten. Wij waren als kinderen echte 
geluksvogels. Wij aten veel snoep en 
gedroogde meloenpitten, terwijl wij 
ons amuseerden met rotjes. We kre-
gen wat we wilden. Niettemin, alles 
gaat voorbij. Hoe vreugdevol ook, het 
Nieuwjaar ging altijd voorbij. Uitein-
delijk duurt niets op de aarde altijd…

De Voorzienigheid waakt
In de tijd waarin de Chinese com-

munisten de macht over China in han-
den gingen nemen, was de hemel heel 
somber. Men zou gezegd hebben dat 
er een onweer naderde, waarin de ka-
tholieke Kerk het hoofd zou moeten 
bieden aan een heel ernstige vervol-
ging. Er waren toen enkele priesters in 
Shanghai, die uit het buitenland wa-
ren gekomen. Eerwaarde Joseph Shen, 
eerwaarde Matthew Chen en eerwaar-
de Aedan McGrath.

Eerwaarde Joseph was de jongste 
van hen. Hij was pas 33 jaar. Hij was 
thuis weggegaan toen hij 18 jaar was, 

om zijn roeping te volgen. Hij studeer-
de in seminaries in Ierland, Engeland 
en Italië. Ten slotte had hij drie doc-
torsgraden gehaald, in theologie, in 
filosofie, en in politieke wetenschap-
pen. Hij bezat niet alleen een diep-
gaande en uitgebreide kennis, maar 
ook een uitstekende intelligentie. On-
danks zijn jeugd was hij bekend in de 
hele wereld. Wat mij het meest ver-
baasde, was dat hij een plaats als pro-
fessor aan een wereldbekende univer-
siteit, in Rome, geweigerd had. Hij 
had besloten om naar China terug te 
keren. Toen ik hem voor de eerste keer 
heb gezien, was ik nog niet katholiek, 
maar ik hield van zijn gevoel voor hu-
mor en zijn aangename persoonlijk-
heid. Wij vroegen dikwijls aan de pa-
ter, niet teveel over de catechismus te 
spreken, die ons niet interesseerde. 
Wij hielden van de films van Holly-
wood, en van reizen.

De pater had een heel bijzondere 
manier om ons te leiden. Omdat hij 
wist dat wij van films hielden, had hij 
Het Lied van Bernadette gehuurd voor 
onze school. Hij had ons gevraagd of 
wij hem twee keer wilden zien. Daar-
na vroeg hij aan iemand, de film nog 
eens te vertonen. Soms nam hij ons 
mee naar een bakkerij. Ik koos altijd 
het duurste ijs of het duurste gebakje. 
Ik deed het expres en zei tegen hem: 
“In alles geef ik de voorkeur aan het 
beste.” Zonder aarzelen, antwoordde 
hij me: “Het is goed het beste te kie-
zen in je dagelijks leven. Later, nadat 
je de Bijbel gelezen hebt, zul je ze-
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ker Maria Magdalena nadoen. Kies al-
tijd de beste manier om God plezier te 
doen”. Pater Joseph Shen was zó intel-
ligent. Hij gebruikte alle mogelijke we-
gen om ons naar God te brengen. Ik 
heb zijn woorden gedurende mijn le-
ven altijd onthouden.

Op een middag in 1948, toen ik in 
het godsdienstlokaal kwam, was pa-
ter Shen al begonnen met zijn les. Er 
stonden enkele woorden op het bord: 
“Ieder van ons heeft een moeder in 
de hemel”. Deze woorden trokken me 
erg aan. Ik zocht snel een plaats en 
ging zitten. De pater herhaalde: “Om 
onze gezegende moeder beter te kun-
nen kennen, geeft God aan iedereen 
een moeder op aarde. De liefde van 
een moeder voor haar kinderen is al-
tijd zuiver, waar en edelmoedig. De ka-
tholieke Kerk bezit een werkelijk bui-
tengewone moeder, de Maagd Maria”. 
Daarna vertelde de pater ons zijn eigen 
geschiedenis om ons te laten zien hoe 
Onze Lieve Vrouw hem had beschermd 
in de gevaren. Op een keer had hij een 
vliegtuig genomen van Italië naar Ier-
land. Het was vreselijk weer. Het zicht 
was zo slecht dat het vliegtuig ten slot-
te een ongeluk kreeg. De pater droeg 
een relikwie van de H. Theresia van het 
Kind Jezus, en hij hield zijn rozenkrans 
vast met al zijn krachten, terwijl hij vu-
rig bad tot Onze Lieve Vrouw. Feite-
lijk vond hij, dat hij niets te betreuren 
zou hebben als hij op dat ogenblik zou 
sterven. Maar zijn moeder verwachtte 
zijn priesterwijding, en zijn terugkeer 
in China. Het vliegtuig viel in de zee. 
Vele mensen stierven en nog veel meer 
waren er gewond. Maar wonderbaar-
lijk was de pater gezond en wel. Vanaf 
die dag begon ik tot de Maagd Maria te 
bidden. Na ongeveer een maand was ik 
besloten de katholieke godsdienst aan 
te nemen en de waarheid na te leven.

Aan het einde van het jaar 1948 be-
reidde het communistische leger zich 
voor om de rivier Yang-zhi over te ste-
ken. Nanjing en Shanghai waren hun 
volgende doelen. Ik wist dat er ernsti-
ge beproevingen aankwamen. Er zou 
nooit een compromis zijn tussen de 
katholieke Kerk en het communisme. 
Pater Shen wist heel goed in welke si-
tuatie hij terecht ging komen, maar 
hij trotseerde de gevaren met kalmte 

en vertrouwen. Hij bleef ons inlich-
ten over het feit dat wij in de 20ste eeuw 
waren. De manier waarop onze vijand 
ons zou vervolgen zou helemaal anders 
zijn dan die welke golden in het oude 
Rome. Er zouden geen Colloseums en 
geen kruisigingen zijn. Zij gingen ons 
niet toestaan, dadelijk voor het ge-
loof te sterven. Zij zouden de tactieken 
van de manipulatie gebruiken, door 
het vermengen van de waarheid en de 
dwaling, waarbij ze ons een lange tijd 
in de war zouden brengen. Zij zouden 
de stok en het lokkertje in iedere hand 
houden. Denk aan de manier waarop 
het gifgas werkt. Helemaal in het begin 
is men zich niet bewust, door het gas 
omgeven te zijn, maar het hoofd draait 
en draait steeds meer. Als men zich er 
rekenschap van geeft wat er gebeurt, is 
het te laat. Men heeft niet meer de no-
dige kracht om het raam of de deur te 
openen. Het ergste wat de communis-
ten doen, is de zwakste gelovigen ver-
delen, om wanorde te stichten, om de 
mensen in de war te brengen opdat zij 
elkaar niet meer vertrouwen. Gewoon-
lijk draagt onze vijand een vriendelijk 
masker en spreekt aardige woorden, 
zoals: “Wij dwingen u niet om uw ge-
loof op te geven, maar u moet deze im-
perialisten verfoeien. U wordt veron-
dersteld ze te beschuldigen, en hun 
misdaden te tonen”. De mensen die 
de neiging hebben om zwak te zijn in 
hun geloof, verraden uiteindelijk de 
anderen, en veroorzaken hun arresta-
tie. Maar de communisten maken deze 
daden mooier en beschrijven ze als “de 
liefde voor het land en de Kerk”.

Het voorbeeld van pater Shen
Ik herinner me duidelijk dat pater 

Shen mij, vóór mijn doopsel, heel ern-
stig had gevraagd of ik bereid was te 
lijden voor het geloof, zelfs als ik ge-
arresteerd werd. Hij had me gevraagd: 
“Waarom wil je katholiek worden in 
deze kritieke periode? Je zoekt pro-
blemen. Ben je bereid, je bloed te ver-
gieten voor je geloof?” Ik had kort en 
flink geantwoord: “Sinds ik God ken, 
wil ik Hem niet verraden, wat de om-
standigheden ook zijn. Ik ben bereid 
om te sterven voor mijn katholieke ge-
loof (…)”. Hoe mooi is onze katho-
lieke Kerk! Pater, u zingt vaak het lied 
van Bing Crosby “Going my way” (Ik 
ga mijn weg). Ik ben zeker, dat ik u 
volg. De pater had me nog iets anders 
gevraagd: ik moest vergeving schenken 
aan degenen die me vervolgden. Mijn 
antwoord was: “NEE!” Ik was geboren 
in een heidense familie. Als een school-
vriendin mijn schoolboeken bescha-
digde, zelfs als ze het niet expres deed, 
kliederde ik in ruil op haar schrift. Nu 
vroeg de Kerk mij, mijn vijanden te be-
minnen. Ik had er niet de moed, noch 
de kracht voor, maar als de pater me 
op een dag de liefde voor zijn vijanden 
zou tonen, zou ik hem zeker nadoen.

Op 6 april 1949 werden negen van 
mijn vriendinnen, en ikzelf, gedoopt 
door pater Joseph Shen in het kloos-
ter van het Heilig Hart in Shanghai, in 
China. De pater gaf aan ieder van ons 
een souvenier – een mooi zijden hei-
ligenplaatje. Het stelde een boot voor 
met een wit zeil en op het zeil een rood 

De aurora school
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kruis. De pater legde ons uit, dat wij op 
het schip van Petrus zaten, op reis naar 
de andere oever. Wat ook de sterkte van 
de wind of de hevigheid van de regen 
zou zijn, wij zouden op dit schip vei-
lig zijn.

In 1950 bracht men de pater naar 
een ziekenhuis in Shanghai vanwege 
een hartkwaal. Mijn moeder en ik gin-
gen hem opzoeken. Dat was de laatste 
keer dat wij hem zagen. Hij wist dat 
God hem weldra zou roepen. Ook al 
had hij die mooie droom, te werken 
in de missies van China, hij was nog 
meer bereid om te sterven als marte-
laar. Ten slotte beloofde hij ons dat hij 
altijd voor ons zou bidden, in welk ge-
val dan ook.

In 1953 ontving ik een brief van 
mijn broer die in Hong Kong woonde. 
Hij vertelde me, dat een Franse priester, 
die Jean Billot heette, een artikel had 
geschreven over het martelaarschap 
van pater Shen. Op deze manier kwam 
ik zijn dood te weten. Het artikel van 
pater Billot vertelde dat, toen hij ziek 
had gelegen in het hospitaal van de ge-
vangenis van Shanghai, hij een sterven-
de priester had ontmoet, pater Joseph 
Shen. Hij had moeite gedaan om bij 
het bed van pater Shen te komen, om 
hem de laatste sacramenten toe te die-
nen. Pater Shen was heel kalm en vre-
dig. Zijn laatste woorden waren, dat hij 
nooit iemand had beschuldigd noch 
informatie had gegeven die wie dan 
ook kwaad had gedaan. Hij vergaf al 
zijn vervolgers. Daarna opende hij zijn 
armen als een kruisteken en zei: “Wij 
zijn met zijn zessen. Wij zijn allemaal 
martelaren voor Christus”. Bij deze zes 
priesters waren inbegrepen pater Mat-
thew Chen en pater Hou, die samen 
geleefd hadden in het centrale katho-
lieke kantoor van Shanghai. Zij waren 
allemaal gearresteerd en stierven alle-
maal in de gevangenis.

Wat pater Shen mij had gezegd, 
dacht hij werkelijk. Nu was het mijn 
beurt om hem te volgen als mijn beste 
voorbeeld en hem na te volgen tot aan 
mijn laatste ademtocht.

(Wordt vervolgd).

Nieuws uit de 
Kerk 

en de wereld
De verhoudingen met Rome

Bij gelegenheid van de voltallige 
vergadering van de Congregatie voor 
de Geloofsleer, op 27 januari, in het 
Vaticaan, heeft haar voorzitter, kardi-
naal William Joseph Levada verklaard 
dat de Pauselijke commissie Eccle-
sia Dei “een belangrijk werk verricht 
en de ontwikkeling van de dialoog 
met de Priesterbroederschap St. Pius 
X volgt”. Zo heeft deze voltallige ver-
gadering van vier dagen de kardina-
len en bisschoppen die er lid van zijn, 
in staat gesteld, onder andere onder-
werpen, het antwoord van de Priester-
broederschap St. Pius X op de leerstel-
lige preambule die op 14 september 
2011 is voorgesteld door Rome, te on-
derzoeken. Na een eerste antwoord, 
op 1 december naar Rome gebracht 
door eerwaarde F. Schmidberger en 
als onvoldoende beoordeeld, heeft de 
Priesterbroederschap half januari een 
aanvullende informatie doen toeko-
men. Het antwoord op de leerstellige 
preambule ging vergezeld van een ste-
vig geargumenteerde studie van eer-
waarde Jean-Michel Gleize, getiteld 
Une question cruciale – La valeur magis-
térielle du Concile Vatican II.

Op 2 februari gaf Mgr. Fellay in 
een preek te Winona (USA) het vol-
gende commentaar op de positie van 

de Priesterbroederschap: “Wij zijn ka-
tholiek. Wij willen katholiek blijven. 
(…) Met betrekking tot het voorstel 
van een canonieke oplossing om onze 
situatie te regelen, kan ik verklaren dat 
wat ons nu wordt voorgesteld – en wat 
verschillend is van wat ons is voorge-
steld op 14 september 2011 – als goed 
beschouwd kan worden. Zij vervullen 
al onze voorwaarden, als ik mag zeg-
gen, op praktisch niveau. Er zijn niet 
veel problemen op dat vlak. Maar het 
probleem blijft op een ander niveau, 
op het niveau van de leer. (…) Rome 
zegt ons: “Vaticanum II is de Tradi-
tie. De godsdienstvrijheid, het oecu-
menisme is de Traditie. Dat is in vol-
maakte samenhang met de Traditie”. 
Ik geloof dat men niet verder kan gaan 
in de verwarring. Met andere woor-
den, dat betekent dat zij een andere 
betekenis geven aan het woord “Tradi-
tie”, en misschien aan het woord “sa-
menhang”. Daarom zijn wij verplicht 
geweest om “nee” te zeggen. Wij gaan 
dat niet tekenen. (…) Wij hebben heel 
duidelijk tegen hen gesproken: “Als u 
ons accepteert, dan is het zonder ver-
andering, zonder verplichting om 
deze dingen te aanvaarden; dan zijn 
wij klaar. Maar als u wilt dat wij ze 
aanvaarden, dan is het nee.”

Mgr. Marc Aillet heeft in het dag-
blad La Vie verklaard: “Riskeert men 
niet de dingen te verkrampen door 
de instemming met Vaticanum II tot 
de voorwaarde voor de vereniging te 
maken? Juist het principe van het in-
stemmen met het Concilie is bron van 
misverstand, want er bestaan tegen-
overgestelde interpretaties van. (…) In 
de Kerk kan men verschillende geeste-
lijke gevoeligheden (hebben en toch 
in vereniging zijn, en er moet de mo-
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gelijkheid bestaan om te discussiëren 
over het een of ander punt van het 
Concilie, zonder dat deze vereniging 
in gevaar is”.

Wat betreft kardinaal Jean-Pierre 
Ricard, lid van de Commissie Ecclesia 
Dei, hij heeft op 17 februari verklaard: 
“Wij zijn in een situatie waarin de me-
ningen, niet alleen over tekstpassages 
van het Concilie, maar over het Conci-
lie zelf en over het leergezag (…) van 
de pausen, over een bepaald aantal 
grote conciliaire verklaringen uiteen 
gaan. De paus is tot het maximum ge-
gaan, hij heeft veel gedaan om nader 
tot elkaar te komen, om een bepaald 
aantal voorwaarden te accepteren. 
Maar het ogenblik is gekomen, waar-
op hij niet kan accepteren dat men 
niet alleen het Concilie weigert, maar 
dat de weigering toont van de leer van 
de achtereenvolgende pausen van Jo-
hannes XXIII tot Benedictus XVI, even-
als van de catechismus van de Kerk en 
van het kerkelijk Wetboek. (…) Rome 
zal tegen hen zeggen: de deur blijft al-
tijd open, maar deze keer moet ú een 
stap vooruit doen, opnieuw contact 
opnemen”, heeft de Franse kardinaal 
verklaard.

Bronnen: La Croix/AFP/DICI/La 
Vie

Benedictus XVI en 
de neo-catechumenale Weg
Met het gunstige oordeel van de 

Congregatie voor de Goddelijke Ere-
dienst en de discipline van de sacra-
menten heeft de paus toestemming 
verleend voor bepaalde vieringen in 
het catechetische Directorium van 
de neo-catechumenale Weg die “niet 
strikt liturgisch zijn”. Dat wil zeggen 
dat de rituelen waarvoor bij deze gele-
genheid toestemming verleend wordt 
op geen enkele manier de liturgie van 
de Mis of de toediening van de sacra-
menten betreffen, maar alleen de in-
terne vieringen van de Weg, die de 
voornaamste fasen in het catechume-
naat van ieder van zijn leden marke-
ren.

Bron: www.chiesa.espressonline.it

Een gematigde mohammedaan 
wil doden, kruisigen, amputeren, 

uitwijzen…
Sadok Chourou is één van de Tu-

nesische gedeputeerden van Ennah-

da (de “gematigde” islamistische par-
tij die hoge ogen heeft gegooid bij de 
verkiezingen). Op 23 januari heeft hij 
in het parlement gevraagd streng op 
te treden tegen degenen die nog dur-
ven demonstreren in de straten terwijl 
de revolutie beëindigd is. Men moet 
degenen, die sit-ins houden en die 
de straten blokkeren straffen zoals de 
Koran het zegt: “ze doden, kruisigen, 
amputeren en uitwijzen”. Deze straf-
fen staan in de Koran. Het gaat in feite 
over het vers 33 van de 5de soera. Maar 
gelukkig is Sadok Chourou een gema-
tigde mohammedaan.

Bronnen: Le Salon Belge / Daoud-
al Hebdo

Meer dan 1000 katholieke 
   kinderen geïslamiseerd

Onder de 250.000 vluchtelingen 
die, in 1999, ten tijde van het conflict 
voor de onafhankelijkheid van Oost 
Timor over de grens trokken, richting 
West Timor, om te ontsnappen aan 
het geweld dat gepleegd werd door 
de philo-indonesische militieleden, 
bevonden zich meer dan 4.000 kin-
deren. Talrijke kinderen overgedra-
gen aan leden van het legere of aan 
Indonesische humanitaire organisa-
ties door Timorese gezinnen die niet 
voor hen konden zorgen. Meer dan 
1.000 van deze kinderen zijn nooit 
teruggekeerd naar Oost Timor en blij-
ven gevangenen van islamitische col-
leges ( de “pesantren”) in het westen 
van Java.

De islamitische theologie 
         in Duitsland
Op 16 januari 2012 is in de uni-

versiteit van Tübingen, in Baden-
Würtemberg, in het zuiden van het 
land, de eerste faculteit van islamiti-
sche theologie in Duitsland geopend. 
Drie andere faculteiten van dit type 
zouden binnenkort het licht moeten 

zien in Duitsland, waar vier miljoen 
islamieten wonen. De universiteit van 
Tübingen stelt gratis studies voor. Zij 
brengt al een protestantse theologi-
sche faculteit en een katholieke theo-
logische faculteit onder dak, waarvan 
Joseph Ratzinger de deken is geweest. 
De toekomstige Benedictus XVI heeft 
er van 1966 tot 1969 de dogmatische 
theologie gedoceerd.

Zondagsgebod: bezoek 
  aan een moskee!
Het parochieel supplement van 

Carrefour d’Alsace vermeldt: “zondag 
15 januari, geen Mis van 11.00 u. in 
Saint-Maurice. 10.45: ontvangst in de 
moskee: 12.00 u.: “einde van het be-
zoek”. De H. Mauritius was een sol-
daat. In Straatsburg valt de kerk die 
zijn roemrijke naam draagt niet on-
der de cohorte van miles Christi, maar 
helaas onder deze waaier van zelf-
moord/dhimmis.

Bron: Présent

Bekering van een Koeweitse  
         prins?

Begin januari heeft het Arabische 
satellietnet Al-Haqiqa een audiobe-
stand gepubliceerd, dat opgenomen 
zou zijn door prins Abdallah Al-Sa-
bah. In de opname zegt hij dat hij de 
islam heeft verlaten voor het christen-
dom en heeft eraan toegevoegd: “Ik 
geloof dat als ik doodzal zijn, ik voor 
altijd bij Jezus Christus zal zijn”. Di-
rect na het uitkomen ervan heeft de 
Koeweitse regering verklaard dat de 
audio-opname een bedrog is geweest 
en ontkend dat er een prins was met 
de naam Abdallah Al-Sabah in de Ko-
ninklijke familie van Koeweit. “Dat 
wil niet zeggen dat deze bekering van 
hoog niveau niet ergens in de wijde-
re familie verborgen is, onder een an-
dere naam”, heeft de vaticanist Marco 
Tosatti verklaard.

Bron: Post Chrétien

Moskou ter hulp van 
  achtervolgde christenen
Tijdens een ontmoeting tussen het 

hoofd van de regering en de vertegen-
woordigers van verschillende gelo-
ven, begin februari, heeft een lid van 
het Patriarchaat van Moskou het pro-
bleem van de vervolging van de chris-
telijke minderheden in sommige lan-
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den ter sprake gebracht, vooral in Irak, 
in Egypte, in Pakistan en in India. Hij 
heeft Poetin aangespoord, van dit 
probleem een van de hoofdlijnen van 
de buitenlandse politiek van het land 
te maken. De Russische eerste minis-
ter heeft beloofd de bescherming van 
vervolgde christenen te klasseren on-
der de prioriteiten van de Russische 
buitenlandse politiek als hij de presi-
dentsverkiezingen van 2012 wint.

Bron: RIA Novosti

De Chinezen geïnteresseerd   
       door het christendom

3,9% Van de studenten van de 
universiteiten van Peking noemt zich 
christen en 17,6% geeft aan geïnteres-
seerd te zijn door het christendom. 
Bovendien is onder degenen, die nog 
geen bevredigend antwoord hebben 
gevonden op de zin van het leven, het 
merendeel ervan overtuigd het te kun-
nen vinden in het christendom. De 
studenten hebben opgemerkt dat er in 
China zeer veel godsdiensten bestaan, 
maar dat alleen de H. Schrift uitlegt 
“waar de mens vandaan komt”, “waar 
hij naartoe gaat”, “waarom hij leeft”, 
“welke de werkelijke betekenis en de 
waarde van het leven is”, wat de vier 
voornaamste vragen zijn waarover de 
studenten bij zichzelf te rade gaan. 
Het gaat daar om enkele van de sta-
tistieken, gerapporteerd door Faith en 
opgenomen in het proefschrift geti-
teld Chinese Traditional Culture Study 
Fever, van Pr. Sun Shangyang, van de 
faculteit van filosofie en godsdienst 
van de Beijing University en van Li 
Ding, professor aan de People Uni-
versity van Peking, gepubliceerd in 
december 2011.

Bron: Fides

De ouders willen katholieke 
     scholen
Een studie van het Centrum voor 

vorming van leraren van de Faculteit 
van theologie van Leuven en van reli-
gieuze studies geeft opheldering over 
de gedachte dat de ouders niet meer 
kiezen voor de katholieke scholen 
omdat zij katholiek zijn, maar wel om 
andere redenen zoals de nabijheid en 
de reputatie ervan. Volgens deze stu-
die verlenen 71% van de ouders hun 
steun aan een katholiek karakter van 

de betrokken scholen. En bijna 75% 
van de ouders verklaren zelfs dat het 
overbrengen van de waarden niet vol-
doende verzekerd is op de scholen. 
Volgens Mieke Van Hecke, de algeme-
ne directrice van het Vlaamse secretari-
aat van de katholieke opvoeding, illu-
streert deze studie dat de ouders geen 
“kleurloze” school wensen. Maar als 
de scholen hun katholieke identiteit 
niet verdedigen, dan is dat heel vaak 
niet omdat zij het niet willen, maar 
omdat zij het niet durven”.

Bronnen: Tertio / Kerknet / At

De school van Châteauroux   
   verhuist

Na een bestaan van 38 jaar gaat de 
St. Michaël school (FSSPX) verhuizen 
naar het oosten van Châteauroux, op 
het terrein van een militaire basis die 
gaat sluiten. Deze beslissing is het re-
sultaat van zes jaar intens zoeken en 
nadenken.

Het terrein van 21 hectare dat 22 
gebouwen bevat waaronder een ka-
pel, drie internaatgebouwen, talrij-
ke klaslokalen, drie ateliers, een eet-
zaal, een theater, een binnenplaats, 
een gymnastiekzaal enz. zal vooral 
het oprichten van een beroepsschool 
(houtbewerking en metselen, daarna 
elektriciteit, loodgieterij, tuinieren, 
bakkerij) mogelijk maken.

Jean-François Mayet, de burge-
meester van de stad, heeft het project 
gesteund en verklaard: “Het laïcisti-
sche systeem betekent niet: het afge-
ven op de pastoor, zelfs als dat mode 
is en heel intellectueel. Ik waardeer de 
priesters in toog, want men herkent 
hen tenminste. En als het moet zal 
ik, om u te ergeren, een standbeeld 
oprichten voor eerwaarde Bétin, ver-
antwoordelijke voor de St. Michaël 
school!”

Bron: La Nouvelle Republique

Een Ierse bisschop vervolgd   
   voor aanzetten tot haat

De bisschop van Raphoe, Mgr. 
Philip Boyce, is vervolgd door een mi-
litante leek na een homilie, uitgespro-
ken tijdens een retraite in het Maria-
le heiligdom van Co Mayo, augustus 
jl.. In deze preek, getiteld Vertrouwen 
op God, heeft de bisschop het katho-
licisme beschreven als “aangevallen 
van buitenaf door de pijlen van een 
atheïstische lekencultuur” vervolgens, 
verder, dat “het onderscheidend ken-
teken van de christenen, het feit is dat 
zij een toekomst hebben, omdat hun 
leven niet zal eindigen in de leegte”.

Bron: La Vie

De christenen verenigd 
       tegen Obama
De Assembly of Canonical Orthodox 

Bishops, die samengesteld is uit 65 or-
thodoxe bisschoppen van de Verenig-
de Staten, Canada en Mexico, heeft 
haar unanieme steun gegeven aan de 
katholieke bisschoppenconferentie 
van de Verenigde Staten bij haar pro-
test en haar weerstand tegen de aan-
vallen van de regering Obama, en 
roept “alle orthodoxe christengelovi-
gen” op “om op deze dag contact op 
te nemen met hun afgevaardigden om 
hun bezorgdheid over de dreiging te-
gen het heilige karakter van het recht 
op gewetensvrijheid” dat het ontwerp 
van federaal mandaat van het minis-
terie van gezondheid bevat.

Bronnen: Le Salon Belge / Ameri-
catho

De baden van Lourdes

In de jaren 1950 verplaatst en 
herbouwd, liggen de baden in het 
verlengde van de Grot van Massa-
bielle. Ieder jaar worden er 400.000 
pelgrims, van wie 100.000 zieken of 
gehandicapten, er vurig gebaad. Maar 
vele anderen kunnen ze niet berei-
ken. Voor Mgr. Perrier zal het er niet 
alleen om gaan de baden over te bren-
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gen om een betere voorbereiding van 
de pelgrims en een grotere discretie 
bij het baden te verzekeren, maar ook 
“volgens het verlangen van iedereen, 
om te drinken, zich te wassen of ge-
baad te worden”.

Bronnen: Projet Siloë / bl

Mgr. Brouwet, nieuwe   
      bisschop van Lourdes

De nieuwe bisschop van Lourdes, 
Mgr. Nicolas Brouwet, is 49 jaar oud. 
Hij heeft aan de Sorbonne geschiede-
nis gestudeerd, daarna theologie in 
Rome (het is een volgeling van pa-
ter de Lubac), waarbij hij zich speci-
aliseerde in de gezinsvraagstukken. In 
1992 priester gewijd, eerst in de stu-
dentenwereld optredend, daarna als 
pastoor, wordt hij in 2008 hulpbis-
schop in zijn eigen bisdom Nanterre. 
Mgr. Brouwet is de traditionele Mis 
onmiskenbaar welgezind. Hij aarzelt 
niet haar op te dragen, wijdingen toe 
te dienen in de Ecclesia Dei instituten, 
en, deel te nemen aan de bedevaart 
van Chartres-Parijs.

Bron: Présent

De nieuwe patriarch van   
     Venetië

De benoeming van Mgr. Francesco 
Moraglia als nieuwe patriarch van Ve-
netië is een persoonlijke keus van Be-
nedictus XVI. Hij komt uit Genua en 
is een leerling van kardinaal Siri. De 
nieuwe patriarch van Venetië geniet 
ook de waardering van kardinaal Gi-
acomo Biffi, bejaard maar nog altijd 
waakzaam. De benoeming van Mora-

glia – die kardinaal gecreëerd wordt 
tijdens het eerste consistorie dat zal 
volgen op dat van februari – vermeer-
dert het gewicht van de kerkelijke 
leerlingen van Siri, zelfs al zijn zij van 
verschillende stromingen. Buiten Mo-
raglia zijn immers de kardinalen Bag-
nasco en Piacenza alsook Cacagno 
priester gewijd door Siri. Zonder nog 
te spreken van de apostolische nuntius 
Antonio Guido Filpazzi, of de Franse 
bisschop Marc Aillet. De huidige pau-
selijke ceremoniemeester, Mgr. Guido 
Marini, is de laatste diaken (slippen-
drager) geweest van kardinaal Siri en 
de vice-minister van buitenlandse za-
ken van het Vaticaan, Mgr. Ettore Ba-
lestrero, hoewel geïncardineerd in het 
bisdom Rome, is ook geboren en op-
gevoed in het Genua van Siri.

Bron: www.chiesa.espressonline.it

Kardinaal Zen tegen    
         Sant’Egidio

In een artikel van februari 2012 
verwijt kardinaal Zen de communiteit 
van Sant’Egidio, met alle eerbewijzen 
te hebben uitgenodigd bij de inter-
religieuze ontmoeting van München 
– met veel pracht en praal georgani-
seerd van 11 tot 13 september 2011 – 
een Chinese bisschop die ernstig on-
gehoorzaam is geweest aan de paus 
door, op 14 juli jl., deel te nemen aan 
de onwettige wijding van een nieu-
we bisschop, die niet erkend werd 
door Rome maar opgedrongen door 
de Chinese autoriteiten. Kardinaal 
Zen geeft hem in het blad 30 Jours de 
schuld ervan, dat hij - zonder iets in 
te brengen tegen zijn verklaringen – 
dezelfde bisschop heeft geïnterviewd, 
“die ernstige schade toebrengt aan de 

eenheid van de Kerk” voor zover hij 
stevig wordt vastgehouden door het 
communistische regiem. Dankzij de 
Chinese aartsbisschop Savio Hon Tai-
fai, van het dicasterium van de pro-
paganda fide, heeft de Heilige Stoel 
sinds kort haar sterkte teruggevonden 
wat betreft China. “Het echte welzijn 
voor de Kerk in China is, besluit kar-
dinaal Zen, niet te blijven onderhan-
delen met instellingen die niet alleen 
vreemd zijn, maar duidelijk vijandig 
tegen de Kerk, maar de bisschoppen 
de gelovigen te mobiliseren om ze af 
te stoten”.

Bronnen: Asia News / www.chiesa.es-
pressonline.it

Een priester voor de Mis?
Een zekere pater Gérard Fourez 

heeft een column gepubliceerd die 
de gevorderde toestand van corrup-
tie van de Kerk van België aantoont: 
“Sommigen zeggen: ‘Er is een priester 
nodig, want een gebedsbijeenkomst 
zonder priester is geen Eucharistie’. 
Opmerkingen zoals deze tonen, dat 
vele katholieken nog de neiging heb-
ben zich te beroepen op een nogal 
magische opvatting van de rol van de 
priester die ’consacreert’. Om een be-
lachelijk makende taal te vermijden, 
zou men eenvoudig kunnen zeggen 
dat de theologie van de sacramenten 
en de volksdevotie, in de loop van de 
geschiedenis, overspoeld zijn door 
juridische categorieën zoals die van 
‘geldigheid’, geoorloofdheid, com-
petentie, enz., ten koste van een ge-
degen gedachtegang. Want, wat ka-
rakteriseert als eerste een christelijke 
Eucharistie? Is het de tegenwoordig-
heid of zijn het de woorden van de 
priester? Of wel is dat het bestaan van 
een gemeenschap die, in navolging 
van Jezus, zegt: ‘Dit is het leven dat ik 
geef’. In dit perspectief zijn het niet de 
woorden van de consecratie die ma-
ken dat er Eucharistie is en dat God 
tegenwoordig is. Of er een gewijde 
priester tegenwoordig is, of niet, dat 
is bijkomstig, want het is de Kerk die 
de Eucharistie opdraagt en niet de ce-
lebrant`.

Bron: La Libre

Terugkeer van de biecht
Zijne Exc. Mgr. Michael Campbell 

heeft het volgende decreet uitgegeven 
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in zijn bisdom: “Gedurende deze vas-
ten zullen alle katholieke kerken van 
het bisdom Lancaster op woensdag-
avond van 19.00 tot 20.00 uur open 
zijn voor de biecht en een tijd van stil 
gebed¨.

Bron: Gloria tv

Een “gelovigenkaart” 
         voor de katholieken
De katholieken van Engeland en 

van Wales zullen binnenkort een “ge-
lovigenkaart” ontvangen. Gedrukt in 
een oplage van een miljoen exempla-
ren, is deze kaart bestemd voor de 24 
bisdommen, voor de katholieke mili-
tairen en voor de leden van de ordi-
nariaten die vroegere anglicanen ver-
welkomen. Het document bevat een 
vermelding volgens welk zijn eige-
naar in geval van nood de tegenwoor-
digheid van een katholieke priester 
wenst. Onder een ruimte bestemd 
voor de handtekening, moedigt hij 
vervolgens de drager ervan aan om het 
geloof in Christus door te geven, om 
te bidden en regelmatig de sacramen-
ten te ontvangen. Hij herinnert ook 
aan de plicht van naastenliefde, wijs 
gebruik van de gaven die men heeft 
ontvangen en van vergeving. Achter-
op staat een citaat van de zalige kar-
dinaal John Henry Newman (1801-
1890) die iedere christen oproept zijn 
missie te volbrengen.

Bronnen: Apic / P.G.

Crematies: recordjaar 
          in Brussel 
Op het ogenblik kiest bijna 65% 

van de Brusselaars voor de crematie. 
In 2011 hebben zo 6.500 inwoners 
van de hoofdstad gekozen voor de 
verassing, een getal dat sinds enkele 
jaren steeds toeneemt, zo kan men le-
zen in La Capitale. “Met 65% heeft de 
regio Brussel-Hoofdstad het hoogste 
percentage van verassingen”, beweert 
Mahfoudh Romdhani, voorzitter van 
de Intercommunale coöperatieve ver-
eniging voor crematie (SCIC). “Ter 
vergelijking, Vlaanderen toont 54% 
en Wallonië slechts 35%”.

Bron: Belga

De Raad van Europa verbiedt  
        de euthanasie

Op 25 januari 2012 heeft de Raad 
van Europa deze resolutie aangeno-

men (niet bindend): “De euthanasie, 
in de betekenis van het gebruik van 
methodes door handeling of wegla-
ten, die in staat stellen opzettelijk de 
dood te veroorzaken van een afhan-
kelijke persoon in het aangevoerde 
belang van deze, moet altijd verboden 
worden”. Volgens Grégor Puppinck, 
directeur van het Europees centrum 
voor de wet en de rechtspraak: “Dat 
is een grote overwinning in de strijd 
voor de verdediging van het leven” 
want het is de eerste keer dat de eu-
thanasie expliciet is verworpen door 
een Europese politieke instelling.

Bron: Présent

Sasha ontdekt dat hij 
  een jongen is
Een Brits echtpaar heeft en ver-

rassende keus gemaakt bij de opvoe-
ding van hun zoontje Sasha. Om hem 
te beschermen tegen stereotypen “die 
het soort persoon dat hij zal wor-
den, beïnvloeden”, hebben zij hem 
opgevoed in een neutrale omgeving, 
hem nu eens kledend als meisje, dan 
weer als jongen. Tegenover vreemden 
noemden Beck Laxton en Kieran Coo-
per hem “het kind”. Thuis speelde hij 
alleen met gemengd speelgoed. Tot 
hij vijf jaar was, wist Sasha Laxton niet 
dat hij een jongen was. Het is steeds 
moeilijker geworden dit geheim te 
verbergen, vooral toen hij naar de ba-
sisschool ging, zijn ouders hebben 
dus besloten hem te zeggen wie hij 
was, toen hij vijf jaar was.

Bronnen: The Sun / La Libre Bel-
gique

Het vertrek van de euro
In januari 2012 bracht Joseph Stig-

litz een vertrek van Griekenland en 
Spanje ter sprake, om hun concurren-
tievermogen terug te krijgen. Maar de 
winnaar van de Nobelprijs voor eco-
nomie van 2001 heeft een nieuwe stap 
genomen tijdens een forum in Azië 
aan het begin van het jaar. Hij heeft 
de gevolgde politiek vergeleken met 
“de praktijk van de aderlating in de 
middeleeuwse geneeskunde”. Beter, 
hij heeft een parallel getrokken met 
het lot van de gouden standaard na de 
crisis van 1929 door te verklaren “de 
eerste landen die hem hebben losge-
laten zijn er het beste uitgekomen”. 
Eind oktober heeft de andere voor-

uitstrevende winnaar van de Nobel-
prijs voor economie, Paul Krugman, 
verklaard dat “de Europese elite, in al 
haar arrogantie, het werelddeel heeft 
geblokkeerd in een monetair systeem 
dat de starheid van het toonbeeld van 
voortreffelijkheid heeft doen herle-
ven, en (…) dit heeft zich veranderd 
tot dodelijke hinderlaag”. Beter, hij 
heeft verklaard dat “het Europa zich 
ongetwijfeld beter zou houden als de 
euro, liever vandaag dan morgen, zou 
instorten”.

Bronnen: Marianne2 / Laurent 
Pinsolle

Restitutie van religieuze 
   goederen
Aan het eind van een krachtmeting 

van verschillende jaren heeft het Tsje-
chische parlement op 11 januari een 
plan goedgekeurd, dat de restitutie 
voorziet van goederen die in de com-
munistische tijd (1948-1989) zijn 
geconfisqueerd. Na twintig jaar van 
onderhandelingen heeft de Tsjechi-
sche regering zich verbonden om aan 
17 kerken van het land – op de eer-
ste plaats die van de katholieke Kerk 
– 56% van hun door de communis-
tische macht genationaliseerde goe-
deren terug te geven. Voor degenen 
die deze restitutie niet kunnen krijgen 
heeft zij zich eveneens verbonden om 
hun, over een periode van 30 jaar, een 
compensatie van 59 miljard kronen 
(2,35 miljard euro’s) uit te keren.

De heilige Tuniek van Trier
Van 13 april tot 13 mei 2012 zal in 

Trier de tentoonstelling van de heili-
ge Tuniek van Christus plaats hebben. 
Zij is slechts zelden tentoongesteld 
(slechts driemaal in de laatste eeuw). 
De bedevaart van 2012 wordt gemo-
tiveerd door een historische datum: 
1512. In dat jaar is keizer Maximiliaan 
I naar Trier gegaan voor een Rijksdag 
van het keizerrijk. Op zijn aandringen 
was de Tuniek uit het hoofdaltaar van 
de kathedraal gehaald. Toen de bewo-
ners dat vernamen, wilden zij haar 
ook zien en, door een volksbeweging, 
verkregen zij zo de eerste openbare 
tentoonstelling.

  .

IB259.indd   24 29-2-2012   12:07:12



Informatieblad   Nr. 259  maart - april  2012  25

KRONIEK VAN HET DISTRICT

Kroniek van het district
december 2011 - februari 2012

Zondag 18 december
Komst van het koor van Schönen-

berg naar Brussel. ’s Morgens een po-
lyfone Hoogmis en ’s middags een 
heel mooi concert. De toehoorders 
zijn trots als zij horen, dat de jonge 
soliste een Belgische is, uit de Oost-
kantons (Duits België).

Zondag 25 december
Zoals vorig jaar wordt er een maal-

tijd aangeboden aan alleenstaanden. 
Dit jaar sluit de familie van eerwaar-
de Challan Belval, die op bezoek is 
in Brussel, zich aan bij de genodig-
den voor de feestmaaltijd, die genie-
ten van de fazant, aangeboden door 
de heer Georges van Erck en klaarge-
maakt door de zusters.

Maandag 26 december

In de Christus Koning priorij gaan 
de restauratiewerkzaamheden van de 
eetzaal van start, waarbij de heren Ver-
beke en de Ruette zich een waardevol-
le hulp tonen.

26 – 29 december
De jongens van de E.K. zijn door 

Nico Hellings in Limburg uitgeno-
digd. Zij verblijven er in de kampeer-
boerderij bij zijn grootmoeder en be-
leven er enkele mooie dagen in deze 
bosrijke omgeving. Op de laatste dag 
gaan de kinderen per drie, verkleed 
als Driekoningen, langs de deuren in 
Antwerpen. 

27 – 30 december
Ook de meisjes van de E.K. bren-

gen deze Kerstdagen gezamenlijk door 
en wel in de Hemelstraat. Zij zijn gaan 
schaatsen, hebben kerstversiering ge-
knutseld en gespeeld. Tijdens de Mis 
op de 29ste worden de nieuwe E.K. 
vlaggen gezegend; onze oude vlag was 
namelijk tijdens het laatste kamp ge-
stolen.

Donderdag 5 januari 2012
Eerwaarde M. De Clercq wijdt drie 

volle tonnen Driekoningenwater in 
de veranda van de priorij van Antwer-
pen.

Zondag 8 januari
In Namen is het feest van de H. Fa-

milie gekozen voor de invoering van 
iets nieuws: om te voorkomen dat de 
kinderen niet naar de communiebank 
komen, zal er voortaan iedere eerste 
zondag van de maand een kinderze-
gen volgen op de H. Mis.

Woensdag 11 januari
Uitstap van alle medebroeders van 

het district, in de omgeving van Ant-
werpen.

Vrijdag 13 januari
De oude St. Clemenskerk in Ger-

wen wordt geteisterd door een offer-
blokkendief. De buit was weliswaar 
niet groot, maar de dief is prachtig 
gefotografeerd door eerwaarde C. de 
Beer.

Zondag 15 januari
In Quiévrain start de Civitas groep 

in aanwezigheid van zeven personen, 
tevreden over dit bescheiden begin. 
Men begint met de groep toe te wij-
den aan het Onbevlekt Hart in het 
heiligdom van Onze Lieve Vrouw van 
Goede Hulp, in Péruwelz.

Maandag 16 januari
Eerwaarde D. Fringeli gaat met 

verlof na de inspannende afsluiting 
van de boekhoudingen in Gerwen, 
Antwerpen en Brussel.

Vrijdag 20 januari
In de krant en op internet ver-

schijnen de eerste berichtjes over de 
actie in Antwerpen tegen het godde-
loze theaterstuk van Castellucci; ‘On 
the concept of the face of God’. Dhr. 
Leys is daarbij de woordvoerder van 
de Priesterbroederschap. 

Donderdag 26 januari
Eerwaarde C. de Beer neemt af-

scheid van Burgemeester Ligtvoet van 
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de gemeente Nuenen bij een algeme-
ne receptie. De burgemeester heeft al-
tijd aan onze uitnodigingen gehoor 
gegeven.

Zaterdag 28 januari
In de karmel verkiezing van de 

nieuwe priorin, Mère Marie-Béatrice, 
in aanwezigheid van Mgr. De Galarre-
ta, die voor de gelegenheid was over-
gekomen.

Op dezelfde dag, uitstap van de 
Derde Orde van de Priesterbroeder-
schap naar Malonne, naar Broeder 
Mutien-Marie.

Zondag 29 januari
De gelovigen zijn uitgenodigd de 

nieuwe kerkruimte in Leiden te be-
zichtigen. 

Woensdag 1 februari
Er is een protesttocht tegen de op-

voering van het theaterstuk ‘On the 
concept of the face of God’, die ver-
trekt bij de kiosk in het Albertpark en 
gaat naar de Singel. Op deze eerste ac-
tiedag zijn er een negentig man die 
ondanks de kou (-5°C maar met een 
ijskoude wind) onder politiebegelei-
ding al zingend en biddend naar ‘de 
Singel’ trekken en daar op de stoep 
de kruisweg bidden. Daags tevoren 
zijn er pamfletjes in de brievenbus ge-
daan, waardoor men van de actie op 
de hoogte was. Op deze eerste actie-
dag is er veel pers aanwezig.

Donderdag 2 februari

De eerwaarde heren B. Wailliez en 
C. de Beer wonen in Zaitzkofen (D) 
met een groep Nederlandse gelovigen 
de inkleding van Bryan van der Mortel 
uit Helmond (NL) bij.

Zaterdag 4 februari
Op deze avond zijn wij maar met 

een dertigtal naar ‘de Singel’ geko-
men om eerherstel te brengen. Maar 
er schijnt ook maar een honderdtal 
bezoekers het theater binnen te gaan 
om het stuk te zien. (Later zal men 
horen, dat onder hen zich Mgr. Bonny 
bevond, de bisschop van Antwerpen, 
die de durf zal hebben om Castelluc-
ci te feliciteren met zijn stuk. Wat een 
schande!).

Zondag 5 februari

Een flinke groep gelovigen van de 
Priesterbroederschap (van Brussel, 
Namen, Quiévrain, Nederland en en-
kele van Frankrijk), een groep studen-
ten van het KVHV (dit keer ook en-
kele van Gent en Leuven) en enkele 
andere wakkere christenen (o.a. Le-
kenforum) hebben zich opnieuw bij 
de kiosk verzameld en trekken om 14 
uur opnieuw over de straat naar ‘de 
Singel’. Toen we de stoet langskwam, 

strooide er zelfs een mevrouw bloe-
men naar beneden vanuit een huis 
langs de weg. Omdat het dag is, zijn 
er ook families met kinderen aanwe-
zig en goed en wel bij de Singel geïn-
stalleerd groeit het aantal aan tot 230 
man. De Vlaamse pers is er en ook de 
Franstalige televisie. 

Eerwaarde J. Verlinden, prior van 
Antwerpen, spoort de menigte aan 
om te zingen en te bidden. 

De woordvoerder, de heer Leys, 
legt in enkele woorden de reden uit 
van deze actie van eerherstel voor het 
heiligschennende stuk. 

Tot slot vermeldt eerwaarde B. 
Wailliez, districtsoverste, de brief van 
de paus, waarin deze zijn steun uit-
spreekt voor de Italiaanse katholie-
ken, en de brief van Mgr. Léonard, die 
direct aan ons is gericht: “Monseig-
neur Léonard (…) wil u feliciteren 
met dit initiatief. Vanwege zijn zeer 
drukke agenda kan hij helaas niet bij 
u zijn op 5 februari”.

Zaterdag 11 februari
De school OLV van de Heilige 

Hoop nodigt ouders en vrienden uit 
voor een toneelvoorstelling. Zoals 
vroeger blijkt er vakkundigheid uit 
de schoonheid van de decors en de 
keuze (zelfs de samenstelling) van de 
stukken en het spel van de kinderen. 

Complimenten voor de directeur, 
de zusters, de onderwijzeressen en de 
leerlingen!

Dinsdag 14 februari
Zuster Marie-Antonin o.p. en zus-

ter Marie-Jacinthe, oblate, brengen 
enkele dagen door bij hun familie in 
Brussel.
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Na onze teleurstelling in de aan-
koop van de kerk Maria Tenhemelop-
neming te Voorburg, die vanwege de 
inbreng van het kapittel van het Bis-
dom Rotterdam niet heeft kunnen 
doorgaan, heeft de Werkgroep die 
sinds meerdere jaren zich heeft inge-
zet een waardige vervanging te vinden 
voor de kerkboot in Den Haag, een 
toch wel zeer geschikt alternatief in 
Leiden gevonden. Een modern kerk-
gebouw, gelegen in de Sumatrastraat 
nr. 197, werd te koop aangeboden 
door het Apostolisch Genootschap. 

Het gebouw

De eerste indruk deed aanvanke-
lijk vreemd aan, want het kwam niet 
overeen met onze voorstelling van 
een klassieke kerkvorm. 

Maar bij nader toezien, na een 
eerste bezichtiging, begonnen wij er 
anders over te denken. Het gebouw 
heeft een zekere eenvoud, die door de 
goede afwerking toch een bijzondere 
uitstraling heeft. Vooral de binnen-
kant met alle ruimten doet heel aan-
genaam aan: 

- U betreedt op de begane 
grond een met licht overgoten rui-
me ontvangsthal met garderobe,  van 
waaruit u via een trap aan weerskan-
ten naar een bovenzaal komt, waarin 
onze kapel wordt ingericht. Er is zelfs 

voor mensen die moeilijk te been zijn 
een invalidelift.

- Op de benedenverdieping 
vinden we ook een keuken, twee 
spreekkamers, waarvan er een tot sa-
cristie wordt gemaakt, nette toiletten, 
ook voor invaliden, en twee handar-
beidlokalen.

- De kapel boven biedt aan 
200 personen gemakkelijk plaats, en 
heeft zodoende de passende grootte 
voor onze geleidelijk groeiende ge-
meenschap van gelovigen - niet te 
groot, niet te klein. Het is aan ons 
de zaal katholiek in te richten en er 

Het is zover …!

Voor- en achteraanzicht van het gebouw aan de Sumatrastraat 197 in Leiden
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Ingangshal met opgang naar de kapel op de eerste verdieping

een waardig godshuis van te maken. 
Daarvoor hebben we al een altaar in 
wit marmer uit de voormalige kloos-
terkapel van een verpleeginstelling te 
Lede (B). Een firma heeft het altaar 
vakkundig uiteengenomen en zal het 
hier weer opbouwen in het priester-
koor, waarmee we nu bezig zijn: het 
leggen van de vloer met de drie treden 
naar het altaar. Bovendien zal er een 
mooi Verschueren-orgel met wel zo’n 
duizend pijpen uit de voormalige ka-
pel van de Zusters van de HH. Harten 
van Jezus en Maria (de Congregatie 
van de H. Pater Damiaan de Veuster) 
Tongeren worden geplaatst. Daarvoor 
is er een ingreep in de achterwand 
voorzien om een bestaand verborgen 
oksaal te openen en te vergroten. Het 
orgel werd intussen door de bouwer 
deskundig gedemonteerd om na een 
grondige schoonmaak en revisie zijn 
nieuwe bestemming in onze kapel te 
vinden.

- De kapel bevindt zich in het 
hoofdgebouw, dat is uitgebreid met 
een aanbouw. Daarin zijn vier kleine-
re vergaderlokalen, verdeeld over twee 
verdiepingen. Op de bovenverdieping 
willen wij woongelegenheden inrich-
ten. Beneden zullen de lokalen voor 
bijeenkomsten ter beschikking staan; 
ook de bibliotheek heeft erin vol-
doende plaats. 

- Onder de aanbouw is er een 
kelder, die als opslagruimte en fiet-
senstalling kan dienen.

Boven: De kapel in de oorspronkelijke toestand
Onder: De demontage van het altaar in Lede.
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Het hele pand werd in 2000 gere-
noveerd en bevindt zich daarom in 
een uitstekend goede toestand, zo-
dat we de komende jaren slechts met 
geringe onderhoudskosten rekening 
moeten houden, en de uitgaven voor 
de nutsvoorzieningen zullen daarom 
meer beperkt blijven; vooral de bin-
nentemperatuur zal heel wat beter te 
regelen zijn dan op de kerkboot. 

Het kostenplaatje 

Vanzelfsprekend is ons nieuw mis-
centrum niet gratis; de koopprijs van 
€ 988.936,92 is opgebouwd uit vol-
gende onderdelen:
- Onroerend goed: € 892.500,-
- Roerende zaken: € 27.000,-
- Makelaarscourtage: € 13.893,25
- Notarishonorarium: € 750,-
- Kadaster-/legeskosten:  € 53.798,50
- Diversen: € 995,17

Door eigen middelen (spaarreke-
ning, compensatie voor het verlaten 
van de ligplaats van de kerkboot door 
de gemeente Den Haag, verkoop of 
sloopwaarde van de kerkboot) bren-
gen we ca. € 780.000,- op. Maar voor 
de rest durven we op uw edelmoedig-
heid rekenen. 

Daarnaast komen er kosten bij 
voor het altaar incl. aanpassing van 

het priesterkoor (ca. € 10.000,-) en 
voor het orgel incl. aanpassing van 
het oksaal (ca. € 50.000,-), waarvoor 
we eveneens nog donateurs zoeken.

Bovendien konden we bijna voor 
niets gebrandschilderde ramen ver-
werven, waarmee we het priesterkoor 
zullen verfraaien. De neven-/onder-
staande montagefoto geeft een eerste 
indruk van hoe het zal worden.

Leiden ligt niet ver 
van de Rijnmonding, 
alwaar de H. Willi-
brordus zijn missie-
werk in de Neder-
landen is begonnen. 
Nadat het heidendom 
door de ontkerstening 
van de maatschappij 
opnieuw de kop heeft 
opgestoken, nadat de 
uit het Tweede Vati-
caanse Concilie voor-
gekomen hervorming 
de geloofszekerheid 
aan het katholieke 
volk heeft ontnomen, 
nadat door de liturgi-
sche revolutie de H. 
Mis van vroeger werd 
uitgebannen, mag de 
Priesterbroederschap 
St. Pius X het als een 
vingerwijzing Gods 

Een schets van de toekomstige situatie van het priesterkoor

zien dat zij nu aan de Rijnmonding 
een godshuis kan openen, van waar-
uit zij wil werken aan de herevangeli-
satie van Nederland in de sporen van 
deze grote apostel. Wilt u eraan mee-
werken, dan doet zich nu de gelegen-
heid voor. Het is zover …!

Het orgel vóór de demontage

Eén van de gebrandschilderde ramen
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AANKONDIGINGEN

Aankondigingen
     
 
 BELGIË EN NEDERLAND
 
                  
donderdag    15 maart  Jaarlijkse aanbiddingsdag in Gerwen 
      De vier doeleinden zijn: 
                 1. de overwinning van de inwendige en 
           uitwendige vijanden van de katholieke Kerk
       2. de bekering van Rome en van de bisschoppen
       3. de heiliging van de priesters en van de 
           seminaristen
       4. de wekking van talrijke roepingen tot priester 
           of religieuze.
  
 AFGELAST

zaterdag  17 maart    De bijeenkomst Derde Orde in Gerwen is
        geannuleerd vanwege de verhuizing van de
        kapel van de kerkboot in Den Haag naar Leiden.
   

 VASTENCOLLECTE NEDERLAND

De vastencollecte zal dit jaar bestemd zijn voor de bekostiging van de aankoop van de 
nieuwe kapel in Leiden.

.

Graag zouden wij de nieuwe kapel, 
OLV van de H. Rozenkrans, in Leiden, 
laten wijden op zaterdag 5 mei 2012, 

feest van de H. Paus Pius V. 
Mgr. A. de Galarreta 

zal dan voor de toediening
van het H. Vormsel 

in het district Benelux aanwezig zijn.

Om dat mogelijk te maken hebben wij 
nog extra vrijwilligers nodig, 

die bij de verhuizing en de inrichting 
van de nieuwe kekgelegenheid komen helpen. 

Wij doen daarom een beroep op u allen!
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Colofon

Priesterbroederschap St. Pius X

Bestellijst boeken,
cassettebandjes 

en CD’s.

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

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

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

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

Gerwen: St. Clemenskerk 
Priorij St. Clemens, Heuvel 23, 
5674 RR  Nuenen     
Indien geen noodgeval telefoontijden:
Ma. - za. 10.00 - 12.00, 14.30 - 17.30 u. 
Tel:  040/283 45 05 
Fax: 040/284 71 17
Zondag:  10.30 uur gezongen H. Mis
Ma./din./don. 18.30 uur; 
Woe./vrij. 7.15 uur; zat. 8.30 uur  

Den Haag
Kapel O.L.V. van de Rozenkrans
Calandkade, tegenover nr.160, (kerkboot)
2521 AA Den Haag. Tel: 070/389 65 60
Zondag 10.30 uur gezongen H. Mis. 
vrij. 19.00 uur; zat. 9.00 uur

België 
Brussel     
Christus Koning Priorij 
Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel  
Tel. 02/550 00 20; Fax 02/550 00 29 
Zon- en feestdagen: 18.30 uur
Door de week: 7.15 uur H. Mis 
St. Jozefkerk
Frère - Orban Square, 1040 Brussel
Tel. 0474/860755
Zon- en feestdagen: 8.00 en 10.00 uur
H. Mis. Door de week: 18.00 uur.

Namen
Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux 8,  
5000 Namur; Tel. 02 / 550 00 22 
Zon- en feestdagen:10.30 uur Gezongen 
H. Mis. Door de week: vrijdag 19.00 uur -  
zaterdag 10.00 uur H. Mis  
    
Quiévrain
Carmel du Sacré Coeur, 
16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain 
Carmel: Tel. 065 / 45 79 22 
Aalmoezenier : Tel. 065 / 45 81 65, 
Zondag: 7.45 uur en 10.15 uur H. Mis. 
Door de week: 8.00 uur H. Mis.

Antwerpen     
Priorij van het Allerheiligste Sacrament 
Hemelstraat 21-23, 2018 Antwerpen 
Tel. 03/229 01 80; Fax 03/229 01 89 
Zon- en feestdagen: 7.30 uur H. Mis en 
10.00 uur Hoogmis & Lof
Maandag-vrijdag: 18.00 u. Rozenhoedje - 
18.30 H. Mis.  Zaterdag: 9.30 uur H. Mis.

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

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

Boeken

 Missaal van de Tridentijnse  Ritus            
             
 De zelfvernietiging van de katholie-

ke Kerk  door Fr. Jaak Vermeiren               

 De Heilige Mis
 door pastoor Franz Rudrof                

 Van heilige symbolen, 
 Romano Guardini   

 Gebedenboek                     
 Adveniat regnum tuum                

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

 In Gods Aangezicht, Gebed en me-

ditatie, Dom Augustinus Guillerand 
O. Cart.             

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

 Open brief aan radeloze 
 katholieken
 Aartsbisschop Marcel Lefebvre   

 De Martelaren van Gorkum, 
 voorbeelden van trouw

 door C.J. van Blijswijk

 De heilige van Paray, 

 
€   4,75

€   2,49

€   3,40

€   2,50

€   5,65

€   4,50

€   6,50

€ 13,65

€   4,50

€   9,00

€   6,00

€   1,40

Inform
atieblad

Uitgever:
Priesterbroederschap St. Pius X

Redactie:
Pater B. Wailliez
(verantwoordelijke uitgever)
M.L. Bastiaanse
Priorij St. Clemens
Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.
e-mail: info@stpiusx.nl

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

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

Voor Nederland:
Bankrekeningen:
giro nr. 39 90 790 
bank  nr. 68 67 70 595
IBAN: NL43 INGB 0686 7705 95
BIC: INGBNL2A
t.n.v.  Stichting St. Jozef, 
Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.

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

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

Nederland

Luxemburg 
Livange
Hotel Ibis 
Rue de Turi
2278 Livange Tel.+352 (0)621356852 
1e en 3e  zondag v.d. maand: rozenhoedje 
(en biechthoren) 16.30 uur; gezongen H. 
Mis om 17.00 uur.

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

De Kruisvaarder

Tijdschrift voor kinderen

Leerrijk en geestelijk vormend 
met mooie verhalen.

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

Ondersteuning van het 
Eucharistisch Kruisvaarderwerk 
is welkom.

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

Nederlandse vertaling: Toon Bongers

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

€ 6,50

Open brief aan de radeloze 
katholieken
door aartsbisschop Marcel Lefebvre                                                                         

De aartsbisschop zegt in dit boek: 
“De volgende bladzijden willen ant-
woord geven op de vragen, die u 
zichzelf stelt”. Hij geeft een nuchtere, 
zakelijke uiteenzetting over de 
huidige godsdienstige, theologische 
en kerkelijke situatie.

€ 9,--
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EDITORIAL
“Zonder bloedvergieten is er geen 
vergeving”. 

MGR. LEFEBVRE
Het bloed van God.

ENKELE GEDACHTEN
Rousseau
Louis Jugnet

LEER VAN DE KERK
De geboden van God

DE H. MIS
De H. Mis: de verborgen schat
H. Leonardus van Porto Mauritio

SPIRITUALITEIT
Retraite met de H. Johannes - De 
eenvoud (2)
P. Jean-Dominique o.p.

CRISIS IN DE KERK
De H. Liturgie
Mgr. Athanasius Schneider

HOMILIE
De gedaanteverandering

LITURGIE
De voetgebeden (II)
Alain de Beaugrain

GETUIGENIS
De vreugde in het lijden
Rose Hu

NIEUWS UIT KERK EN WERELD

KRONIEK VAN HET DISTRICT
december 2011 - februari 2012

HET IS ZOVER...
Over de nieuwe kerk in Leiden

AANKONDIGINGEN
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