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EdIToRIAL

Naar een voorschrift van paus Leo XIII van 

1889 moet in de hele Kerk, in oktober, na 

het rozenhoedje het gebed tot de H. Jozef 

gebeden worden, dat begint met de woor-

den “Tot u, heilige Jozef, nemen wij onze 

toevlucht in onze nood”.

In de Priesterbroederschap is het voorge-

schreven, dit gebed tot de H. Jozef iedere 

dag te bidden. Het is waar dat pater Bar-

rielle, geestelijk leidsman in Ecône sinds 

mei 1971, een grote devotie had voor de 

heilige Patriarch. Men zou dus redelijker-

wijs kunnen denken dat onder zijn invloed 

besloten is, dit gebed toe te voegen, precies 

na “de hulp van [de] heilige bruid [van de 

H. Jozef] te hebben ingeroepen”. 

En toch, het volstaat de originele versie van 

de Statuten van 1970 van de Priesterbroe-

derschap St. Pius X te bekijken, om er deze 

regels van Mgr. Lefebvre in te lezen: “De 

derde [tijd van het gebed] zal zo veel moge-

lijk plaats hebben voor de avondmaaltijd, 

bestaand uit het rozenhoedje, de gebeden 

tot de H. Aartsengel Michaël en tot de H. 

Jozef”. De stichter van de Priesterbroeder-

schap heeft dus zeker vanaf haar begin 

gewild, dat wij speciaal en dagelijks de 

patroon van de universele Kerk aanriepen.

In dit gebed smeken wij deze vir justus, 

deze rechtvaardige (heilige) man “goed-

gunstig neer te zien op het erfdeel dat Jezus 

Christus door zijn bloed heeft verworven”. 

Men vraagt hem voor ieder onder ons een 

persoonlijke bijstand, gelijk aan die welke 

hij gaf aan Maria (“kuise bewaarder van 

de H. Maagd”) en ook aan het Kind Jezus 

(“zorgvolle verdediger van Christus“). Maar 

er wordt aan hem ook een gemeenschap-

pelijke bescherming gevraagd (“hoofd van 

de H. Familie”) die, op het niveau van het 

Mystiek Lichaam, van deze grote heilige de 

“Beschermer van de heilige Kerk” maakt: 

“Verdedig nu ook de heilige Kerk van God 

tegen vijandelijke aanslagen en alle tegen-

werking”.

Sinds meer dan 40 jaar bidden wij iedere 

dag dit gebed in onze huizen. Niet verwon-

derlijk dus, dat het Kapittel van juli jl., na 

rijp beraad, heeft gewenst dat de Pries-

terbroederschap op deze 19e maart 2013 

plechtig aan de H. Jozef werd toegewijd. 

Hij is de patroon en de beschermer van de 

heilige Kerk; wij zijn een werk van de Kerk. 

Wij willen ons op een bijzondere wijze on-

der zijn bescherming plaatsen.

De vorige zomer, toen deze wens is uitge-

sproken, kon niemand zich voorstellen dat 

de Kerk weer zonder herder zou zijn, pre-

cies in de maand maart.

De crisis van de Kerk in het algemeen, de 

keuze van een nieuwe Paus in het bijzon-

der, en enige interne turbulentie, maken 

van deze toewijding van de Priesterbroe-

derschap aan de H. Jozef een volstrekt 

providentieel en geschikt moment om 

zich met veel bovennatuurlijk geloof en 

bovennatuurlijke hoop tot hem te wenden.

Heilige Jozef, bruidegom van de Moeder 

van God, bescherm de heilige Kerk! Be-

scherm onze Priesterbroederschap!

(En waak ook over België, waarvan u ook 

de patroon bent).
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de H. Jozef in de 
pauselijke documenten

Jozef schijnt eeuwen lang heel onopvallend te zijn gebleven. Pas in 1479, nadat de H. Bernardus van Siëna, 

de H. Vincentius Ferrier, Pierre d’Ailly en Jean Gerson de lof hadden  gezongen van de H. Jozef, nam Sixtus 

IV (1471-1484) zijn feest, op 19 maart, in het Romeins brevier op.

Na hem verhief Innocentius VIII 
(1484-1492) het Officie tot de ritus 
dubbel, en een eeuw later, breidde 
Gregorius XIII (1572-1585) het feest 
uit over heel de katholieke wereld en 
stelde het verplicht. In deze periode, in 
1522, schreef Isidore Isolani de Summa 
van de gaven van de H. Jozef, verheer-
lijkte de H. Petrus van Alcantara de 
heiligheid van Jozef, en wijdde de H. 
Theresa van Avila, door hem op 26-ja-
rige leeftijd wonderbaar genezen, haar 
eerste klooster in Avila aan hem toe, en 
daarna meer dan tweederde van haar 
andere stichtingen.

Op 17 maart 1521 verleent een bul van 
Leo X (1513-1521) aflaten aan de pel-
grims van Cotignac, waar de H. Jozef 
verschenen is naast de Maagd die het 
Kind Jezus draagt (10 augustus 1519). 
St. Jozef verscheen er alleen op 7 juni 
1660.

Het was Clemens X (1670-1676) die 
de hymne Te Joseph celebrent compo-
neerde en die het feest verhoogde tot 
de ritus dubbel tweede klas.

Clemens XI (1700-1721) stelde het 
Officie in zijn geheel opnieuw samen. 
In de tussentijd had Rome het pa-
troonsfeest van de H. Jozef, op initia-
tief van de broederschappen van meu-
belmakers en timmerlieden, officieel 
toegestaan in 1680, en toegevoegd aan 
het feest van 19 maart.

Ondanks alles drong de verering van 
de H. Jozef slechts langzaam door tot 
de harten van de gelovigen en er werd 
een speciale beweging van gebeden en 
devotie geboren.

Benedictus XIII (1724-1730) liet op 
19 december 1726 de H. Jozef officieel 
opnemen in de Heiligenlitanieën.

Benedictus XIV (1740-1758) schrijft, 
zich baserend op de H. Augustinus: 
“De H. Jozef behoort tot de heiligen van 
het Nieuwe Testament, Johannes de Do-
per, echter, tot die van het Oude Testa-
ment. Hij sluit de lijst daarvan, zoals 
Maria en Jozef de reeks heiligen van het 
Nieuwe Testament openen.”

Pius VI (1795-1799) laat op 31 mei 
1783 in Kalisz, in Polen, een wonder-
baar schilderij kronen, dat een menig-
te pelgrims trekt sinds de jaren 1670. 
Het gaat om een voorstelling van de H. 
Familie, van indrukwekkende afmetin-
gen, aangeroepen onder de naam van 
St. Jozef van Kalisz.

Onder paus Pius VII (1800-1823) 
werd op 17 september 1815 de naam 
van de H. Jozef toegevoegd aan het ge-
bed A cunctis.

Verschillende, betrekkelijk recente, 
pauselijke documenten hebben de 
gelovigen aangespoord om de H. 
Jozef te vereren en tot hem te bidden. 
Wij brengen hieronder de essentiële 
punten van verschillend documenten 
in herinnering.

Pius X
decreet urbi et orbi, 27 april 1865
paus Pius IX (1846-1878) had per-
soonlijk een grote devotie voor de H. 
Jozef. Op 10 december 1847 had hij 
op de derde zondag na Pasen het feest 
en de liturgie voor het patroonfeest 
van de H. Jozef vastgelegd. In 1854 
verklaarde hij dat de H. Jozef, na Ma-
ria de zekerste hoop van de Kerk was. 
Daarna werd dit het decreet van 27 
april 1865.

Door dit decreet heeft Pius IX aan de 
maand maart, toegewijd aan de H. 
Jozef, de aflaten verbonden van de 

Maria-maand, namelijk: 300 dagen 
aflaat voor de oefening, hetzij open-
baar, hetzij privé, van iedere dag van 
de maand, en de volle aflaat één dag 
van de maand naar believen, onder de 
gewone vcoorwaarden van biecht en 
communie, en ook het gebed van der 
H. Jozef voor de Kerk.

decreet quemadmodum deus, 8 december 
1870
“Zoals God de aartsvader Jozef, zoon van 
Jacob, aanstelde tot bestuurder van heel 
Egypte, om voor het volk de tarwe die no-
dig was voor het leven zeker te stellen, zo 
koos Hij, toen de tijden waren voltooid 
waarop de Eeuwige Zijn enige Zoon naar 
de aarde ging zenden, om de wereld te 
verlossen, een andere Jozef, van wie de 
eerste de voorafbeelding was. Hij stelde 
hem aan tot Heer en Prins van Zijn huis 
en Zijn goederen; Hij stelde Zijn rijkste 
schatten onder Zijn hoede.” Immers, Jozef 
huwde de Onbevlekte Maagd Maria, uit 
wie, door de kracht van de Heilige Geest, 
Jezus Christus is geboren, die voor de ogen 
van allen wilde doorgaan voor de zoon 
van Jozef en zich verwaardigde, hem on-
derdanig te zijn. Jozef zag niet alleen Hem 
die zoveel profeten en koningen hadden 
willen zien, maar hij sprak met Hem, 
hij drukte Hem in zijn armen met een 
vaderlijke tederheid, hij overdekte Hem 
met kussen; met een jaloerse zorg en een 
toewijding zonder weerga voedde hij Hem 
die de gelovigen moesten nuttigen als het 
Brood van het eeuwig leven.

Vanwege deze sublieme waardigheid … 
heeft de Kerk de H. Jozef altijd geprezen 
en geëerd met een buitengewone verering, 
hoewel ondergeschikt aan de verering die 
brengt aan de Moeder van God; in kri-
tieke uren heeft zij altijd zijn bijstand 
ingeroepen…

Daarom verklaart de Heilige Vader Pius 
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IX de H. Jozef plechtig tot Patroon van 
de katholieke Kerk op deze dag (8 decem-
ber) toegewijd aan de Onbevlekte Maagd, 
Moeder van God, echtgenote van de zeer 
zuivere Jozef.”

Deze belangrijke plechtigheid werd be-
vestigd in de Apostolische brief Incly-
tum Patriarchum van 7 juli 1871. Maar 
vanaf 4 maart 1871 had kardinaal Pie 
(1815-1880), bisschop van Poitiers, de 
pauselijke beslissing al aan zijn clerus 
doorgegeven, in een belangrijke Her-
derlijke Instructie. In antwoord op de 
vraag: “Waarom is de devotie tot de H. 
Jozef zo laat gekomen?”, schrijft kar-
dinaal Pie; “De verering van de H. Jozef 
was een van die gaven die de familieva-
der, als een voorzichtig econoom, zich had 
voorgesteld later uit zijn schat te halen … 
De sluier die de naam bedekt en de macht 
van de eerbiedwaardige Jozef tijdens de 
eerste christelijke eeuwen, verschijnt als de 
verlenging van de stilte waarin zijn ster-
felijke levensloop gewikkeld is geweest; 
het is de voortzetting van dat verborgen 
leven waarvan de glans het verstand en het 
hart van de gelovigen zoveel meer moest 
verrukken als de openbaring ervan langer 
tegengehouden zou zijn.”

Leo XIII
uittreksels uit de encycliek quamquamplu-
ries, 15 augustus 1889
In deze encycliek herinnert Leo XIII 
(1878-1903) er eerst aan dat, in alle 
perioden van grote moeilijkheden, de 
Kerk God en Maria met vurigheid en 

volharding smeekte. Hij geeft ook aan 
dat, omdat de christelijke vurigheid 
zeer bekoeld is in zijn tijd, de men-
selijke middelen niet bij machte zijn, 
de ernstige gevaren te verhelpen, die 
de Kerk bedreigen. Ook spoort hij de 
gelovigen aan, meer tot Maria te bid-
den, vooral tijdens de maand oktober, 
rozenkransmaand.

Maar de Heilige Vader had een ander 
plan, onderwerp van deze encycliek: 
het christenvolk aansporen “om met een 
grote godsvrucht en een groot vertrouwen, 
tegelijk met de Maagd, Moeder van God, 
haar zeer zuivere Bruidegom, de Geluk-
zalige Jozef, aan te roepen; waarvan wij 
zeker weten, dat het voor de Maagd zelf 
gewenst en aangenaam zal zijn.” Deze 
devotie is al verspreid onder het ge-
lovige volk dankzij de actie van vele 
Romeinse pausen. Maar zij moet “zich 
meer wortelen in de katholieke gewoon-
ten en instellingen” Leo XIII geeft er de 
voornaamste  redenen van:

“De H. Jozef was de bruidegom van Maria 
en hij was de vader van Jezus Christus. 
Daaruit zijn voortgevloeid zijn waardig-
heid, zijn vrome toewijding, zijn heilig-
heid en zijn glorie … Omdat Jozef door 
de huwelijksband verenigd was met de 
zalige Maagd bestaat er geen twijfel aan 
dat hij meer dan iemand deze uitnemende 
waardigheid benaderd heeft, waardoor de 
Moeder van God zo zeer alle geschapen 
naturen overtreft … Door Jozef als bruide-
gom aan de Maagd te geven, gaf God haar 
niet alleen een levensgezel, een getuige van 
haar maagdelijkheid, een hoeder van haar 
eer, maar ook, krachtens het huwelijksver-
bond, een deelgenoot van haar sublieme 
waardigheid…”

Zo is Jozef door de goddelijke wil, de 
hoeder van de Zoon van God geweest, 
door de mensen beschouwd als zijn 
vader. “En het Woord van God was hem 
nederig onderworpen, Hij gehoorzaamde 
hem en gaf hem alle eerbewijzen die de 
kinderen aan hun ouders moeten bren-
gen.”

Van zijn kant was Jozef belast met de 
taken die de natuur oplegt aan vaders 
van een gezin. “Hij legde zich erop toe, 
met een soevereine liefde en een dagelijkse 
zorg zijn Bruid en het goddelijk Kind te 
beschermen; door zijn arbeid verdiende hij 
regelmatig wat er nodig was voor de een 
en voor de ander, voor voedsel en kleding; 
hij behoedde het Kind voor de dood toen 

het bedreigd werd door de jaloezie van 
een koning, door hem een schuilplaats te 
bieden; bij de ongemakken van de reis en 
de bitterheid van de ballingschap was hij 
voortdurend de metgezel, de hulp en de 
steun van de Maagd en van Jezus. Welnu, 
het goddelijke huis dat Jozef bestuurde met 
het gezag van een vader, bevatte de eerste-
lingen van de ontluikende Kerk…”

Daarom wordt de menigte van de 
christenen die de Kerk vormen, speci-
aal aan hem toevertrouwd. “Het is dus 
natuurlijk en heel waardig van de zalige 
Jozef dat, evenals hij vroeger voorzag in 
alle noden van het gezin van Nazareth en 
het heilig omringde met zijn bescherming, 
hij nu met zijn hemelse patronaat de Kerk 
van Jezus Christus beschut en haar ver-
dedigt …”

De Kerk erkent dat “de Jozef van de oude 
tijden, zoon van de aartsvader Jacob, de 
voorafbeelding was van de onze en, door 
zijn schittering, getuigde van de grootte 
van de toekomstige hoeder van de god-
delijke familie.” De vroegere patriarch 
beeldt immers de nieuwe vooraf: “Zoals 
de eerste Jozef de huishoudelijke belangen 
van zijn meester deed slagen en bloeien 
en weldra prachtige diensten aan heel het 
koninkrijk bewees, zo moet ook de tweede, 
bestemd om de hoeder van de christelijke 
godsdienst te zijn, beschouwd worden als 
de beschermer en de verdediger van de 
Kerk, die werkelijk het huis van de Heer 
en het koninkrijk van God op aarde is.”

Alle mensen van de wereld en van alle 
standen kunnen zich aanbevelen aan 
de H. Jozef: “de familievaders vinden in 
Jozef de mooiste verpersoonlijking van de 
waakzaamheid en van de vaderlijke zorg, 
de echtparen, een volmaakt voorbeeld van 
liefde, eendracht en huwelijkstrouw, de 
maagden hebben in hem het voorbeeld en 
de beschermer van de maagdelijke integri-
teit, de edelen van geboorte leren van Jozef 
om, zelfs in het ongeluk, hun waardigheid 
te bewaren, de rijken begrijpen door zijn 
lessen, welke de goederen zijn die zij moe-
ten verlangen en bereiken ten koste van 
al hun inspanningen, de proletariërs, de 
arbeiders, de mensen van middelmatige 
afkomst hebben als het ware een speciaal 
recht om hun toevlucht te nemen tot Jozef 
en om zich ten doel te stellen, hem na te 
volgen.”

“Want Jozef, van Koninklijke bloede, door 
het huwelijk verenigd met de grootste en 
de heiligste van de vrouwen, beschouwd 
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als de vader van de Zoon van God, bracht 
zijn leven door met werken … Jozef, te-
vreden met het weinige dat hij bezat, ver-
droeg de moeilijkheden die eigen zijn aan 
deze middelmatige rijkdom met grootheid 
van ziel … in navolging van de Heer van 
alle dingen die zich vrijwillig onderwierp 
aan de armoede en het gebrek aan alles.”

De H. Jozef is werkelijk het voorbeeld 
van allen die leven van het werk van 
hun handen. En “als zij het recht hebben 
uit de armoede te komen en een betere 
situatie te bereiken door legitieme mid-
delen, verbieden het verstand en de recht-
vaardigheid, de gevestigde orde omver te 
werpen door de Voorzienigheid van God. 
Meer nog, de toevlucht tot de kracht en 
de pogingen langs de weg van opstand 
en geweld zijn onzinnige middelen die, 
meestal, het kwaad verergeren dat deze 
geweldplegers willen onderdrukken door 
ze te ondernemen…”
De encycliek van Leo XIII besluit: 
“Wij schrijven voor, dat gedurende heel 
de maand oktober, bij het bidden van de 
Rozenkrans, … een gebed tot de H. Jozef 
wordt toegevoegd. Dat zal zo ieder jaar 
tot in de eeuwigheid gedaan worden … 
Het is een heilzame praktijk en de meest 
prijzenswaardige … de maand maart 
door dagelijkse oefeningen van devotie 
te wijden aan de verering van de heilige 
Patriarch … Wij sporen de gelovigen aan 
19 maart zoveel mogelijk te heiligen door 
de privé devotie, ter ere van hun hemelse 
patroon.”

H. PIUS X
decreet van 1909
De H. Pius X (1903-1914)  bekrachtig-
de het decreet van de H. Congregatie 
van de Riten dat De Litanie van de H. 
Jozef publiceerde. Dit decreet verduide-
lijkte de interventie van de paus met de 
volgende woorden:

“Onze Heilige Vader paus Pius X heeft 
altijd blijk gegeven van een buitengewone 
devotie en een diepe godsvrucht voor de 
verheven Patriarch St. Jozef , voedsterva-
der van de goddelijke Verlosser, zeer zui-
vere Bruidegom van de Maagd Moeder 
van God, en machtige Patroon van de 
katholieke Kerk bij God, wiens roemrijke 
naam hij trouwens heeft ontvangen bij het 
doopsel.”

Benedictus XV
Benedictus XV (1914-1922) stelde in 
1919 verschillende prefaties op, be-
stemd voor de Missen ter ere van de 

H. Jozef en ook een prefatie van de Mis 
voor de overledenen, waarvan hier een 
uittreksel: “O God, Almachtige Vader, 
Gij hebt Jozef, de rechtvaardige man, als 
bruidegom gegeven aan de Maagd Moe-
der van God, Gij hebt hem, de wijze en 
trouwe dienaar geplaatst aan het hoofd 
van Uw gezin, opdat hij als vader zou 
waken over Uw enige Zoon, ontvangen 
onder de werking van de Heilige Geest, 
Jezus Christus, Onze Heer…”

Op 25 juli 1920 publiceerde Benedic-
tus XV, bij gelegenheid van de vijftig-
ste verjaardag van de afkondiging van 
het patronaatschap van de H. Jozef 
over de hele Kerk, een Motu proprio, 
Bonum sane, geheel overvloeiend van 
tederheid en van buitengewoon ver-
trouwen.”

In zijn preambule schrijft Benedictus 
XV: “Als wij de moeilijke situatie beschou-
wen waarmee het menselijk geslacht he-
den ten dage worstelt, schijnt het nodig te 
zijn deze devotie warmer aan te bevelen 
aan de volkeren en er een nog veel grotere 
verspreiding aan te geven.”

Na herinnerd te hebben aan de ellen-
den in de morele orde, veroorzaakt 
door de oorlog, voegt Benedictus 
XV toe: “Bezorgd om onze kinderen die 
hun brood verdienen met het werk van 
hun handen om hen te behoeden tegen 
besmeting met het socialisme, de meest 
dodelijke vijand van de christelijke leer, 
stellen wij met aandrang de H. Jozef voor 
als voorbeeld en speciale patroon, om na te 
volgen en te vereren. De H. Jozef heeft im-
mers een leven geleid, dat gelijk was aan 
dat van hen; ook als Christus-God wilde, 
Hij, de enige Zoon van de eeuwige Vader, 
de “Zoon van de Timmerman” genoemd 
worden. Jozef heeft de nederigheid en de 
armoede van zijn stand getooid met even 
talrijke als eminente deugden, deugden 
die behoorden te schitteren bij de bruide-
gom van de Onbevlekte Maagd en bij de 
voedstervader van de Heer Jezus…”

En om de nadruk te leggen op de 
band met heel de H. Familie: “Als de 
devotie van de gelovigen voor de H. Jozef 
zal toenemen, dan zal zich tegelijkertijd 
noodzakelijkerwijs, hun verering tot de H. 
Familie van Nazareth zich ontwikkelen, 
waarvan hij het eerbiedwaardige Hoofd 
was; vanzelfsprekend zal de ene devotie 
andere doen bloeien. Jozef voert ons direct 
naar Maria, en door Maria, naar de bron 
van alle heiligheid, Jezus, die door zijn 

gehoorzaamheid aan Jozef en Maria, de 
huiselijke deugden heeft geheiligd…”

Ten slotte voegde  Benedictus XV, in 
1921, de naam van de H. Jozef toe aan 
de aanroepingen tot herstel van hei-
ligschennissen, aan het eind van het 
Sacramentslof.

Pius XI
Pius XI  (1922-1939), verduidelijkte 
tijdens de zaligverklaring, op 21 april 
1926, van twee Franse zaligen, André-
Hubert Fournet, stichter van de Zus-
ters van het Kruis, en Jeanne-Antide 
Thouret, stichteres van de Dochters 
van Liefde, toen hij sprak over de H. 
Jozef: “Ziehier een heilige die in het leven 
komt en zich helemaal inspant voor de 
vervulling van een unieke zending door 
God, de onvergelijkelijke zending om de 
zuiverheid van Maria te bewaren, Onze 
Heer te beschermen, door zijn bewonde-
renswaardige medewerking, het mysterie, 
het door niemand, met uitzondering van 
de Allerheiligste Drie-eenheid, gekende 
geheim te bewaren, dat van de Verlossing 
van het menselijk geslacht. In de grootheid 
van zijn zending heeft de buitengewone 
en absoluut onvergelijkelijke heiligheid 
van de H. Jozef wortel gevat, omdat een 
dergelijke zending niet werd toevertrouwd 
aan enige andere ziel, aan enige andere 
heilige, en omdat wij tussen de H. Jozef 
en God, slechts de allerheiligste Maagd 
Maria met haar goddelijke moederschap 
zien en kunnen zien…”
“Het is duidelijk dat deze heilige Patri-
arch, wegens deze zo hoge zending, reeds 
de roemvolle titel bezat die de zijne is: 
die van Patroon van de wereldkerk … De 
Kerk was al aanwezig bij de H. Jozef, toen 
hij de functie van bewaker uitoefende, de 
voogd van de H. Familie.”

Bij gelegenheid van de lezing van het 
decreet over de heldhaftigheid van de 
deugden van Jeanne-Elisabethg Bichier 
des Ages, stichteres van de Zusters van 
het Kruis, op 19 maart 1928, zet Pius 
XI nog: “Tussen de twee zendingen, van 
Johannes de Doper en van Petrus, ver-
schijnt die van de H. Jozef, een rustige, 
stille, bijna onopgemerkte zending, die 
pas enkele eeuwen later moest oplichten, 
een stilte waarop ongetwijfeld, maar zeker 
lange tijd later, een luid gezang van roem 
moest volgen. En feitelijk, daar waar het 
mysterie dieper is, de nacht zwarter, de 
stilte groter, juist daar is de hoogste zen-
ding en daar is de stoet van vereiste deug-
den en verdienste schitterender die ze door 
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een gelukkige noodzaak moeten weerspie-
gelen.” Unieke, zeer hoge zending, om 
mee te werken aan de Menswording.

Om de lof te zingen van een andere 
Franse religieuze, Emilie de Vialar, 
stichteres van de zusters van de H. Jo-
zef van de Verschijning, zei Pius XI op 
19 maart 1933 nog, sprekend over het 
mysterie van de Menswording: “De H. 
Drie-eenheid openbaart aan de mens het 
mysterie, het geheim van de goddelijke 
Menswording, van de Verlossing. Het is 
waarlijk onmogelijk om hoger te gaan. 
Wij zijn in de orde van de hypostatische 
vereniging, van de persoonlijke vereniging 
van God met de mens … Geen enkele eer 
kan hoger zijn dan die van de openbaring 
te hebben ontvangen van de hypostatische 
vereniging van het goddelijk Woord … 
de H. Jozef had die. Hij kan alles bij de 
goddelijke Verlosser en bij zijn goddelijke 
Moeder, op een manier en met een gezag 
die hoger zijn dan die van een eenvoudige 
bewaarder…”

In zijn encycliek Divini Redemptoris 
van 19 maart 1937, gaf Pius XI aan: 
Wij stellen de krachtige activiteit van de 
Kerk tegen de pogingen van het atheïstisch 
communisme onder de machtige bescher-
ming van de H. Jozef, de veelvermogende 
Beschermer van de Katholieke Kerk.”

In de encycliek staat ook: “Daar de H. 
Jozef immers zelf werkman was, heeft hij 
in eigen persoon, tezamen met het hem 
toevertrouwde huisgezin van Nazareth, 
dat hij vol zorg en toewijding bestuurde, 
de ongemakken van de armoede gedra-
gen; en aan zijn hoede werd het Godde-
lijk Kind toevertrouwd, toen Herodes zijn 
beulen uitzond om Het te doden. Hij ook 
is door zijn trouwe en stipte plichtsvervul-
ling van elke dag hun allen tot voorbeeld 
geweest die met handenarbeid hun brood 
moeten verdienen; en hij die terecht een 
rechtvaardig man genoemd is, staat daar 
als het lichtend voorbeeld van de chris-
telijke rechtvaardigheid, die het sociale 
leven moet bezielen.”

Ten slotte verklaarde Pius XI op 19 maart 
1938: “Daar de H. Jozef werkelijk het 
hoofd of de meester van het huis is, kan 
zijn bemiddeling niet anders dan almach-
tig zijn.”

Pius XII
In een pauselijk document van 18 
april 1940, als hij zich richt tot pasge-
huwden, spoort Pius XII (1939-1958) 

dezen aan hun gedachte te richten op 
de H. Jozef die waakte over de Moe-
der van Jezus: “Deze gunsteling van het 
goddelijke vertrouwen, die moest dienen 
als sluier voor het dubbele mysterie van 
de Menswording van het Woord en van 
het maagdelijk moederschap van Maria, 
lijkt in zijn aardse leven om zo te zeg-
gen verborgen in de schaduw. Toch zijn 
de zeldzame en korte passages waarin het 
Evangelie over hem spreekt, voldoende om 
te tonen welk gezinshoofd de H. Jozef was 
en welke buitengewone patroon hij bijge-
volg is voor u, pasgehuwden.”

Volgt de herhaling van de voornaam-
ste etappes van het leven van Jozef, die 
werkelijk het voorbeeld is van alle ge-
zinsvaders: “De Voorzienigheid leidde de 
eerste Jozef bij de hand toen hij, verraden 
en verkocht door zijn broers, eerst slaaf 
was en vervolgens onderkoning, meester 
van heel het land van Egypte en pleitbe-
zorger van zijn eigen familie. De Voorzie-
nigheid leidde de tweede Jozef hetzelfde 
land in, waar hij aankwam berooid van 
alles, zonder de inwoners, de gewoonten, 
de taal van te kennen, en waaruit hij 
niettemin gezond en wel terugkeerde met 
Maria, altijd actief, en Jezus die groeide in 
wijsheid, in leeftijd en in genade.”

Dezelfde Voorzienigheid is nog steeds 
opmerkzaam op de noden van hen 
die eerst het Hemelrijk en zijn gerech-
tigheid zoeken. De trouw van de H. 
Familie aan de godsdienstpraktijken 
wordt nadrukkelijk bewezen in het 
Evangelie “wanneer Lucas ons vertelt 
dat zoals gebruikelijk, Jezus met Maria 
en Jozef naar de Tempel van Jeruzalem 
gingen voor de Paasfeesten.” Het is dus 
gemakkelijk zich de H. Familie voor 
te stellen, trouw aan de dagelijkse ge-
beden onder leiding van Jozef, hoofd 
van het gezin.

In 1945 verklaarde Pius XII, toen hij 
zich richtte tot de leden van het eerste 
Nationale Congres van de Christelijke 
Verenigingen van Italiaanse Arbeiders, 
over de H. Jozef: “Het meest doelmatige 
– Wij zouden ook kunnen zeggen het enig 
doelmatige – zuurdesem om die geest van 
solidariteit, veilige waarborg van recht-
schapenheid en vrede tot stand te bren-
gen, ligt in de geest van het Evangelie en 
komt tot u vanuit het Hart van de God-
Mens, Verlosser van de wereld. Geen en-
kele werkman is daar ooit zo goed en zo 
diep van doordrongen geweest als diegene 
die in de meest intieme familie- en werk-

gemeenschap leefde met Christus, Wij 
bedoelen zijn voedstervader, de H. Jozef.
Daarom stellen Wij uw katholieke arbei-
dersverenigingen onder zijn bescherming, 
opdat zij in dit uur van gewichtige beslis-
singen en van ernstige gevaren voor gans 
de arbeiderswereld, volledig aan hun pro-
videntiële zending zouden beantwoorden.”

Aan de leden van de Italiaanse Ka-
tholieke Actie beval hij in 1947 het 
volgende aan: “Er is nooit een man ge-
weest die door huiselijke banden, door de 
dagelijkse omgang, door een geestelijke 
gelijkgerichtheid en door het goddelijke 
genadeleven dichter bij de Zaligmaker 
stond dan Jozef, uit de familie van Da-
vid, die slechts een nederige handarbeider 
was ... Waarom zou ook u hem niet tot uw 
beschermheilige kiezen?”

Pius XII stelde in 1955 het feest van 
de H. Jozef arbeider in, bestemd om 
dat van het patronaatschap van de H. 
Jozef te vervangen: “U zou geen betere 
beschermheilige kunnen wensen om u te 
helpen uw leven te doordringen met de 
geest van het Evangelie … Zeker was geen 
enkele werkman vollediger en dieper door-
drongen van die geest dan de voedsterva-
der van Jezus, die met hem leefde in de 
innigste verbondenheid en gemeenschap, 
in het gezin en bij zijn werk. En zo u dus 
Christus nabij wilt zijn, herhalen wij ook 
nu: ga tot Jozef … Wij hebben het genoe-
gen u onze beslissing aan te kondigen om 
het liturgische feest van St. Jozef arbeider 
in te stellen  – zoals wij in werkelijkheid 
instellen – door het precies op 1 mei vast 
te leggen…”
De instelling van dit feest ging verge-
zeld van een nieuwe liturgie.
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Toewijdingsakte van de 
FSSPX

aan Sint-Jozef, Patroon 
van de Katholieke Kerk 

19 maart 2013
O glorievolle heilige Jozef, brui-
degom van de Onbevlekte Maagd, 
voedstervader van de Zoon van 
God, uitverkozen als hoofd van de 
Heilige Familie en aangesteld tot 
hemels patroon van de katholieke 
Kerk;
Gij, wiens geloof alle twijfel over-
won, wiens rechtvaardigheid even 
groot was als de kuisheid, wiens 
gehoorzaamheid in dienst stond 
van de wijsheid, wiens sterkte 
de voorzichtigheid vergezelde en 
wiens grootmoedigheid niet moest 
onderdoen voor de nederigheid;
Gij zijt het voorbeeld voor allen 
die werken met toewijding, de ze-
kerheid voor allen die de goede 
strijd strijden, de schrik van de 
duivelen, die razend tekeer gaan 
tegen het Verlossingswerk. 
Gij hebt al de rijkdommen van uw 
deugden gebruikt om de mensge-
worden God te behoeden voor 
de grootste gevaren, en vanuit de 
Hemel verdedigt gij Zijn Mystiek 
Lichaam, dat steeds opnieuw zon-
der ophouden door Zijn vijanden 
wordt aangevallen.
Zie neder op dat kleine deel van de 
kudde van Jezus Christus, dat door 
een ondoorgrondelijk besluit van 
God opgewekt is om het katho-
liek priesterschap en Geloof veilig 

te stellen.
Bewust van haar onbeduidendheid 
en bezield door een onbegrensd 
vertrouwen op uw machtige voor-
spraak, o gelukzalige patriarch Jo-
zef, wijdt de Priesterbroederschap 
Sint-Pius X zich aan u toe, met al 
haar leden en ondernemingen, om 
uw eer en deugden te verheerlijken. 
Gewaardig u hierom, o zeer edel-
moedige uitdeler aller schatten 
van de hemelse Koning, aan deze 
kleine familie dezelfde weldaden 
te laten geworden, die uw vader-
schap uitdeelt aan de gehele Kerk. 
Beschouw de Priesterbroederschap 
Sint-Pius X als de uwe, laat haar 
trouw zijn aan haar statuten; help 
haar te leven van het Sacrificie van 
het altaar en dat zij dit uitstrale. 
Verrijk het inwendig leven van haar 
leden; vestig hen in de heiligheid 
en de kuisheid van hun staat; sterk 
hen in de heilige apostolische ar-
beid; geleid hen in de strijd van het 
Geloof; verijdel de valstrikken van 
de Vijand en doe hen op een nut-
tige wijze de Kerk dienen.
Gewaardig u, o onze trouwe voor-
spreker, dit bescheiden legioen 
van heropbouwers tot een stevige 
steun te maken van de Paus van 
Rome in zijn taak zijn broeders te 
bevestigen in de belijdenis van het 

Geloof, duidelijk en volledig zoals 
de heilige Petrus : Tu es Christus,  
Filius Dei vivi.
O gij, die providentieel geplaatst 
zijt aan de zijde van Maria Konin-
gin, waardoor gij een onweerstaan-
bare bemiddelaar zijt bij Jezus, de 
Hogepriester en Koning der eeu-
wige glorie, bekom ons de genade 
te leven en te preken, met alle ge-
volgen van dien, de Godheid, het 
priesterschap en het koninkrijk van 
dezelfde Jezus Christus, die met de 
Vader en de    Heilige Geest leeft en 
heerst in de eeuwen der eeuwen. 
Amen.

dossier
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de zending van 
de H. Jozef1

P. Réginald Garrigou-Lagrange

“Onder alle roepingen in de schrift, merk ik er twee op, die elkaars tegengestelde lijken: de eerste, die van 

de apostelen, de tweede, die van Jozef. Jezus is aan de apostelen geopenbaard om Hem over de hele wereld 

te verkondigen, Hij is aan Jozef geopenbaard om over Hem te zwijgen en Hem te verbergen”(Bossuet).

De apostelen zijn lichten, die Jezus 
Christus laten zien aan de wereld. Jo-
zef is een sluier om Hem te bedek-
ken; en onder deze geheimnisvolle 
sluier worden voor ons de maag-
delijkheid van Maria en de groot-
heid van de Verlosser van de zielen 
verborgen … Hij die de apostelen 
verheerlijkt door de eer van de pre-
dicatie, verheerlijkt Jozef door de ne-
derigheid van de stilte. Het uur van 
de verkondiging van het mysterie van 
de Menswording is nog niet geko-
men; dat uur moet worden voorbe-
reid door dertig jaar verborgen leven.

De volmaaktheid bestaat in het doen 
Gods wil, ieder volgens zijn roe-
ping; maar in de stilte en de duis-
ternis gaat de roeping van Jozef uit 
boven die van de apostelen, omdat 
zij het mysterie van de verlossende 
Menswording veel dichter nadert. Na 
Maria werd Jozef meer dan wie ook 
benaderd door de Gever van alle ge-
nade, en in de stilte van Bethlehem, 
tijdens het verblijf in Egypte en in 
het huisje van Nazareth, ontving hij 
meer genaden dan welke heilige ooit 
zou ontvangen.

Dubbele zending
In verhouding tot Maria zal hij zijn 
maagdelijkheid bewaren door met 
haar een echt, maar absoluut maage-
delijk huwelijk aan te gaan. De engel 
van de Heer zegt hem: “Jozef, zoon 
van David, vrees niet Maria, uw vrouw, 
tot u te nemen; want wat in haar is ge-
boren, is het werk van de Heilige Geest” 
(Matt. 1, 20; Luc. 2, 5). Maria is zeker 
zijn vrouw. Het is een echt huwelijk, 
zoals de H. Thomas het uitlegt2 door 
er de welvoeglijkheid van aan te to-
nen: geen enkele verdenking, hoe 
licht ook, zou de eer van de Zoon 
en die van de Moeder aantasten; als 

deze eer ooit in het geding zou zijn, 
dan zou Jozef, de meest gezagheb-
bende en de minst verdachte ge-
tuige, daar zijn de integriteit ervan 
te getuigen. Meer nog, Maria vond 
in Jozef hulp en bescherming. Hij 
had haar bemind met de zuiverste, 
de meest toegewijde liefde, met een 
van God gegeven liefde, want hij be-
minde haar in God en voor God. Het 
was de meest respectvolle maagde-
lijke vereniging met het volmaaktste 
schepsel dat ooit was geschapen, in 
het eenvoudigste kader, dat van een 
handwerksman in een dorp. Jozef 
heeft zo inniger dan welke heilige 
ook, haar benaderd die de Moeder 
van God is en de geestelijke Moeder 
van alle mensen, ook van Jozef zelf, 
en de middelares van alle genaden. 
De schoonheid van heel de schep-
ping was niets vergeleken bij de 
sublieme vereniging van deze twee 
zielen, verenigd geschapen door de 
Allerhoogste, die de engelen in ver-
rukking bracht en die de Heer zelf 
verheugde.

Over het mens geworden Woord 
heeft Jozef gewaakt, over Hem, hij 
heeft Hem beschermd, hij heeft bij-
gedragen aan Zijn menselijke op-
voeding. Wij noemen hem voedster-
vader, of ook pleegvader, maar die 
namen kan deze geheimnisvolle re-
latie, vol van genade, niet volledig tot 
uitdrukking brengen. Toevallig wordt 
een man pleegvader of voedsterva-
der van een kind, maar niet toeval-
lig wordt Jozef de voedstervader van 
het mens geworden Woord; hij is 
daarvoor geschapen en op de wereld 
gezet; het is het eerste doel van zijn 
bestemming en de reden van alle ge-
naden die hij heeft ontvangen. Bos-
suet brengt het bewonderenswaardig 
tot uitdrukking3: “Wanneer de natuur 

dossier
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het hem niet zelf geeft, waarvandaan 
heeft hij dan een vaderlijk hart? In 
één woord, als de H. Jozef geen va-
der is, hoe zal hij dan een vaderhart 
hebben voor Jezus? Hier moeten we 
begrijpen dat de goddelijke macht 
dit vaderschap beïnvloedt. Vanwege 
deze macht heeft Jozef een vaderhart, 
en als de natuur het hem niet geeft, 
dan maakt God er eigenhandig een 
voor hem. Want van Hem wordt ge-
schreven dat hij de genegenheden 
richt waarheen Hij wil … Hij maakt 
een vleselijk hart in sommigen, wan-

neer Hij ze verzacht door de liefde 
… Schept Hij niet in alle gelovigen, 
geen slavenhart, maar een kinder-
hart, als Hij de Geest van zijn Zoon 
in hen zendt? De apostelen beefden 
bij het minste gevaar, maar God 
maakte voor hen een heel nieuw hart 
en hun moed werd onoverwinnelijk 
… Het is dus dezelfde hand die een 
vaderhart in Jozef en een kinderhart 
in Jezus schept. Daarom gehoor-
zaamt Jezus en is Jozef niet bang om 
Hem te gebieden. En vanwaar komt 
deze durf om zijn Schepper te gebie-

den? Omdat de echte Vader van Jezus 
Christus, deze God uit Wie Hij van 
alle eeuwigheid voortkomt, toen Hij 
de heerlijke Jozef gekozen had om 
op aarde als vader te dienen voor 
Zijn enige Zoon, in zekere zin in zijn 
binnenste een straaltje of een vonkje 
had laten stromen van die oneindige 
liefde die Hij heeft voor Zijn Zoon; 
dat verandert zijn hart, dat geeft hem 
een vaderliefde. Zo goed als de recht-
vaardige Jozef in zichzelf een vader-
hart voelt en plotseling gevormd 
wordt door de hand van God, zo ook 
voelt God bij Zijn opdracht aan hem 
zijn vaderlijk gezag te gebruiken dat 
hij goed durft Hem te bevelen die Hij 
als Zijn meester erkent”. Ook is Jozef 
als eerste  voorbestemd om “als vader 
te dienen voor de Verlosser die Hij 
hier op aarde niet kon hebben”, en 
vervolgens voor alle gaven die hem 
zijn verleend, opdat hij die waardige 
beschermer zou zijn van het vlees ge-
worden Woord.4 
Vervolgens is het nodig te zeggen 
met welke trouw Jozef het drievou-
dige onderpand heeft bewaard, dat 
hem was toevertrouwd. De maagde-
lijkheid van Maria, de persoon van 
Jezus Christus en het geheim van de 
eeuwige Vader, dat is van de Mens-
wording van Zijn Zoon, geheimen 
om te bewaren tot het uur gekomen 
zou zijn van de openbaring van dit 
mysterie.5  

Zijne heiligheid Pius XI, sprak in de 
consistoriezaal op het feest van St. 
Jozef, 19 maart 1928, eerst over de 
zending van Johannes de Doper en 
die van de H. Petrus; hij zei erbij: 
“Tussen deze twee zendingen ver-
schijnt die van St. Jozef, een stille, 
zwijgzame, bijna onopgemerkte, 
ongekende zending, die pas enkele 
eeuwen later moest oplichten, een 
stilte waarop ongetwijfeld, maar 
veel later, een luid gezang van glorie 
moest volgen. En inderdaad, daar 
waar het mysterie dieper is, waar de 
nacht zwarter is, waar de stilte gro-
ter is, juist daar is de hoogste zen-
ding, daar is de stoet van verlangde 
deugden schitterender, daar is de 
stoet van verdiensten prachtiger, 
geroepen door een gelukkige nood-
zakelijkheid, om het te verspreiden. 
Deze unieke, zeer hoge zending, om 
de Zoon van God, de Koning van de 
wereld te bewaren, de zending om 
de maagdelijkheid, de heiligheid van 
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Maria te bewaren, de unieke zending 
om deelgenoot te worden van het grote 
mysterie dat verborgen is voor de ogen 
van de eeuwen en zo mee te werken 
aan de menswording en aan de Verlos-
sing!” Het betekent eveneens dat de 
Voorzienigheid met het oog op deze 
zending, aan Jozef alle genaden heeft 
verleend. Met andere woorden: Jozef 
is als eerste voorbestemd geweest om 
als vader te dienen voor de Verlos-
ser, en daarna voor de glorie en de 
genade die behoorden bij zulk een 
buitengewone roeping.

De deugden en de gaven van de H. 
Jozef
Dat zijn vooral de deugden van 
het verborgen leven, tot een graad 
die vergeleken kan worden met die 
van de heiligmakende genade: de 
maagdelijkheid, de nederigheid, de 
armoede, het geduld, de voorzichtig-
heid, de trouw, die geen enkel gevaar 
aan het wankelen konden brengen, 
de eenvoud, het geloof verlicht door 
de gaven van de Heilige Geest, het 
vertrouwen op God en de volmaakte 
liefde. Hij heeft het onderpand, dat 
hem werd  toevertrouwd, bewaard 
met een trouw die waard was met de 
prijs van deze schat van onbetaalbare 
waarde. Hij heeft het voorschrift be-
grepen. Depositum custodi.

Over die deugden van het verborgen 
leven, heeft Bossuet deze algemene 
opmerking gemaakt6: “Het is een ge-
wone fout van mensen om zich he-
lemaal naar buiten te richten en hun 
innerlijk te verwaarlozen, te werken 
aan het pronken en aan het uiterlijk, 
en hun innerlijke sterkte en solide te 
minachten, dikwijls te denken hoe 
zij in de ogen van mensen zijn, en 
niet te denken hoe zij zouden moe-
ten zijn. Daarom worden de deugden 
die zich zakelijk opbrengen en die 
scoren in de omgang met mensen 
gewaardeerd; de verborgen en inner-
lijke deugden, waaraan het publiek 
geen deel heeft, waar alles zich af-
speelt tussen God en de mens, wor-
den niet alleen verwaarloosd, maar 
worden zelfs niet begrepen. En toch 
bestaat heel het mysterie van de ech-
te deugd uit dit geheim … een mens 
moet zichzelf vormen, en daarna pas 
erover nadenken welke plaats deze 
mens zal innemen onder de ande-
ren; en als de mens niet aan deze 

geaardheid werkt, zullen alle andere 
deugden, hoe schitterend zij ook 
zijn, slechts deugden voor uiterlijk 
vertoon zijn … zij maken geen mens 
naar het hart van God. – Jozef echter, 
eenvoudige man, heeft God gezocht; 
Jozef, afgevaardigde man, heeft God 
gevonden; Jozef, teruggetrokken 
man, heeft van God genoten”.

De nederigheid van Jozef moest be-
krachtigd worden door de gedachte 
aan de ongerijmdheid van zijn bui-
tengewone roeping. Hij moest tegen 
zichzelf zeggen: waarom heeft de 
Allerhoogste mij Zijn enige Zoon 
gegeven om bij mij, Jozef, te op te 
groeien, liever dan bij deze of gene 
andere man uit Judea, uit Galilea, of 
uit een andere streek en een andere 
eeuw? Dit is alleen het welbehagen 
van God, het welbehagen dat voor 
hemzelf de uitsluitende reden is, 
en waardoor Jozef vrij uitgekozen 
wordt, uitgekozen, van alle eeuwig-
heid voorbestemd liever dan de een 
of andere man, aan wie de Heer de-
zelfde gaven en eenzelfde trouw zou 
hebben kunnen verlenen, om hem 
voor te bereiden op deze uitzonder-
lijke zending. We zien in deze voor-
bestemming een reflectie van de on-
gerijmdheid van de voorbestemming 
van Christus en van die van Maria.

De kennis van de prijs van deze gena-
de en van deze absolute ongerijmd-
heid heeft de nederigheid van Jozef 
niet geschaad, maar bevestigd. In zijn 
hart heeft hij gedacht: “Wat heb je dat 
je niet gekregen hebt?”

Jozef verschijnt als de nederigste van 
alle heiligen na Maria, nederiger dan 
enige engel. En als hij de nederigste 
is, dan is hij daarom juist de groot-
ste van allen, want waar de deugden 
aan elkaar verwant zijn, daar is de 
diepte van de nederigheid evenredig 
aan de verhevenheid van de liefde, 
zoals de wortel van de boom dieper 
is naarmate de boom hoger is: “Wie 
de kleinste is onder u allen, zei Jezus, 
hij is het grootst”(Luc. 9,48).

Zoals Bossuet nog opmerkt: “Heel 
ver van hem was om zich te beroe-
men op zijn gaven of zijn voorrech-
ten. Jozef die de grootste schat be-
zit, verbergt door een buitengewone 
genade van de eeuwige Vader, zich 

zoveel mogelijk voor de ogen van de 
stervelingen, hij verheugt zich rustig 
met God over het mysterie dat hem 
is geopenbaard, en over de onein-
dige rijkdommen die hij onder zijn 
toezicht stelt”.7 “Jozef heeft in zijn 
huis genoeg om de ogen van heel de 
aarde te trekken, en de wereld kent 
hem niet; hij bezit een Godmens, en 
hij zegt er geen woord over; hij is ge-
tuige van een groot mysterie, en hij 
geniet er in stilte van zonder het te 
onthullen”.8

Zijn geloof is onwankelbaar ondanks 
de duisternis van het onverwachte 
mysterie. Het woord van God, over-
gebracht door de engel, werpt het 
licht op de maagdelijke ontvangenis 
van de Verlosser. Jozef zou hebben 
kunnen aarzelen, iets zo buitenge-
woons te geloven; hij gelooft er stel-
lig in, in de eenvoud van zijn hart. 
Door zijn eenvoud en zijn nederig-
heid betreedt hij de hoogten van 
God.

De duisternis verschijnt weer: Jozef 
was arm voordat hij het geheim van 
de Allerhoogste had ontvangen; hij 
wordt nog armer, merkt Bossuet op, 
als Jezus op de wereld komt, want 
Hij komt met Zijn nood en Zijn ont-
hechting van alles om zich te vereni-
gen met God. Er is geen plaats voor 
de Verlosser in de laatste herberg van 
Bethlehem. Jozef moet lijden door 
“niets” te hebben om aan Maria en 
aan zijn Zoon te geven.

Zijn vertrouwen op God toont zich in 
de beproeving, want de achtervolging 
begint kort na de geboorte van Jezus. 
Herodes probeert hem te doden. Het 
hoofd van de H. Familie moet Onze 
Heer verbergen, naar een ver land 
vertrekken, waar niemand hem kent 
en waar hij niet weet hoe hij zijn 
brood zal verdienen. Hij vertrekt, 
heel zijn vertrouwen stellend op de 
Voorzienigheid.

Zijn liefde tot God en de zielen blijft 
groeien in het verborgen leven in Na-
zareth, onder de blijvende invloed 
van het mens geworden Woord, 
in een gezin met steeds nieuwe en 
steeds hogere genaden voor de volg-
zame zielen die geen tegenstand 
bieden tegen wat hij hun wil geven. 
Hiervoor hebben wij gezegd, naar 

dossier
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aanleiding van de geestelijke voor-
uitgang in Maria, dat het opstijgen 
van deze zielen op dezelfde manier 
versneld wordt, dat wil zeggen dat 
zij zich des te sneller tot God keren 
naarmate zij dichter bij Hem komen 
en meer door Hem worden aange-
trokken. Deze wet van de geestelijke 
aantrekkingskracht van de rechtvaar-
dige zielen wordt verwezenlijkt in Jo-
zef; de liefde blijft steeds sneller in 
hem groeien tot zijn dood; de voor-
uitgang van zijn laatste jaren was veel 
sneller dan die van de eerste jaren, 
want doordat hij zich dichter bij God 
bevond, werd hij sterker door Hem 
aangetrokken.

Met de door God geschonken deug-
den groeiden in hem ook de zeven 
gaven van de Heilige Geest voortdu-
rend, deugden die in verband staan 
met de liefde. Die van het verstand 
en van de wijsheid maakten zijn le-
vendige geloof steeds doordringen-
der en heerlijker. In uiterst eenvou-
dige, maar in zeer verheven vormen 
richtte zijn contemplatie zich op de 
oneindige goedheid van de Aller-
hoogste. Dat was, in haar eenvoud, 
de hoogste bovennatuurlijke con-
templatie na die van Maria.

Deze liefhebbende contemplatie was 
hem heel aangenaam, maar zij vroeg 
van hem de volmaaktste zelfverloo-
chening en het smartelijkste offer, als 
hij zich de woorden van de grijsaard 
Simeon herinnert: “Dit kind zal een 
teken van tegenspraak zijn” en die 
welke tegen Maria gezegd waren: “En 
een zwaard zal uw ziel doorboren”. 
De aanvaarding van het mysterie van 
de Verlossing scheen Jozef toe als de 
smartelijke vervulling van het myste-
rie van de Menswording, en hij had 
heel de edelmoedigheid van zijn 
liefde nodig om, als hoogste offer, 
het Kind Jezus en zijn heilige Moe-
der, die hij onvergelijkelijk meer be-
minde dan zijn eigen leven, aan God 
aan te bieden.

De dood van Sint Jozef was een be-
voorrechte dood; evenals die van de 
H. Maagd, was dat, zegt de H. Fran-
ciscus van Sales, een liefdedood.9 Hij 
bevestigt ook met Suarez, dat Jozef 
zich onder de heiligen zou bevonden 
hebben die, volgens de H. Mattheus 
(28, 52 e.v.), verrezen na de Verrijze-

nis van de Heer en zich vertoonden 
in de stad Jeruzalem; hij meent dat 
deze verrijzenissen blijvend zijn ge-
weest en dat Jozef met lichaam en 
ziel naar de hemel is gegaan. De H. 
Thomas10 is veel terughoudender op 
dit punt. Thomas geeft toe dat de 
verrijzenissen die op de Verrijzenis 
van Jezus gevolgd zijn, blijvend wa-
ren, maar later oordeelt hij, bij het 
onderzoeken van de tegengestelde 
meningen dat die de H. Augustinus 
veel betrouwbaarder was.11

De tegenwoordige rol van Jozef voor 
de heiliging van de zielen
Hoe meer verborgen het leven was 
dat de nederige timmerman op aarde 
leidde, des te meer is hij verheerlijkt 
in de hemel. Hij aan wie het mens 
geworden Woord op aarde “onder-
worpen” was, houdt in de hemel 
een onvergelijkelijk bemiddelende 
invloed.

Leo XIII vindt, in de encycliek Quam-
quampluries, in de zending van Sint 
Jozef voor de H. Familie “redenen 
waarom hij patroon en beschermer is 
van de wereldkerk … Evenals Maria, 
Moeder van de Verlosser en geeste-
lijke Moeder van alle christenen … 
is Jozef voedstervader van de Verlos-
ser en van alle christenen ...    Hij is 
verdediger van de H. Kerk. Deze Kerk 
werkelijk het huis van de Heer en het 
koninkrijk van God op aarde”.

Wat in deze tegenwoordige rol van 
Jozef tot het einde der tijden treft, is, 
dat hij prachtig de schijnbaar meest 
tegenovergestelde voorrechten ver-
enigt.

Zijn invloed is wereldomvattend over 
heel de Kerk die hij beschermt, en 
toch, strekt zij zich, naar het voor-
beeld van de Voorzienigheid, uit over 
de kleinste details;  als “voorbeeld 
van de arbeiders” interesseert hij zich 
voor ieder van hen die hem aanroe-
pen. Hij is de meest algemene van de 
heiligen door zijn invloed en hij zou 
voor een arme een paar schoenen 
vinden, dat deze arme nodig heeft.

Zijn handelwijze is natuurlijk vooral 
van geestelijke orde, maar zij strekt 
zich ook uit over tijdelijke zaken; hij 
is “de steun van de gezinnen, van de 
gemeenschappen, de troost van de 

bedroefden, de hoop van de zieken”.

Hij waakt over de christenen van alle 
standen, van alle landen, over de fa-
milievaders, de echtgenoten, en ook 
over de gewijde maagden, over de 
rijken, om hen te inspireren tot een 
liefdevolle verdeling van hun goede-
ren, en ook over de armen om hen 
te helpen.

Hij let op de grootste zondaars en de 
hoogst ontwikkelde zielen. Hij is de 
patroon van een goede dood, van de 
hopeloze zaken. Hij is gevreesd bij 
de duivel die schijnt te overwinnen, 
en hij is ook, zegt de H. Theresia, de 
gids van de innerlijke zielen op de 
wegen van het gebed.

Er is in zijn invloed een prachtige af-
spiegeling van “de goddelijke wijsheid 
die zich met kracht uitstrekt van het ene 
einde van de aarde tot het andere en 
alles beschikt met zachtheid”(Wijsheid 
8, 1).

De glans van God is geweest, en blijft 
eeuwig, op hem; de genade is vrucht 
blijven dragen in hem en hij wil er 
allen in laten delen die werkelijk 
streven “naar het met Christus in God 
verborgen leven” (Col. 3, 3). 

1	 Genomen	uit	La mère du Sauveur 
et notre vie intérieure,	Hoofdstuk	
VII,	« De	voorbestemming	van	de	
heilige	Jozef	en	zijn	eminente	heilig-
heid ».

2	 IIIa,	q.	29,	a.	2.
3	 Premier panégyrique de saint Joseph,	

2e	point,	éd.	Lebarcq,	t.	II,	pp.	135	ss.
4	 Van	het	Kind	Jezus	wordt	in	St.	Luc.	

Luc	2,	51	gezegd,	dat	hij	« onderda-
nig»	was	aan	Maria	en	Jozef.	Maar	
Jozef	moest,	in	zijn	nederigheid,	
zoals	men	heeft	gezegd,	een	zekere	
verwarring	voelen,	als	de	minst	vol-
maakte	van	de	drie,	om	het	hoofd	
van	de	H.	Familie	te	zijn.	

5	 Vgl.	Bossuet,	ibidem,	inleiding.
6	 Deuxième panégyrique de saint Jo-

seph,	inleiding.
7	 Premier Panégyrique de saint Joseph,	

inleiding.
8	 Deuxième panégyrique de saint Jo-

seph,	3e	punt..
9	 Traité de l’Amour de Dieu,	deel	VII,	

hfdst.	XIII.
10	 In	Matt.	27,	52	et	IV	Sent.,	I.	IV,	dist.	

42	q.	1,	a.	3.
11	 Cf.	IIIa,	q.	53,	a.	3,	ad	2.
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Bernadette en de H. Jozef 1
Pater René Laurentin

Pater René Laurentin is een erkende specialist van Lourdes. Hij toont ons hier, met verwijzingen naar litera-

tuur, dat zij die de Onbevlekte heeft gezien, ook een tedere devotie tot Sint Jozef had.

dossier

Bernadette heeft maar weinig over Sint 
Jozef gezegd, maar deze paar woorden 
zijn eenvoudig, kinderlijk en goed 
doorvoeld. Ze spreken voor zichzelf. 
Hier zijn ze.

(…) Jeanne Lannessans, gezellin van 
Bernadette in de ziekenzaal van Ne-
vers, was bij Bernadette tijdens de 
ziekte van september-oktober 1866, 

toen zij op haar sterfbed haar gelofte 
aflegde. Deze Jeanna vertelt ons dit 
kleine pittoreske trekje: “Op een dag 
bad Bernadette voor mij tot de H. 
Maagd, maar zij ging knielen voor het 
beeld van Sint Jozef. Ik wees haar erop. 
Zij antwoordde mij:
“In de hemel zijn ze niet jaloers”.2

Deze naïeve opmerking geeft een heel 
juist begrip van de Gemeenschap van 

de Heiligen weer. Er kan een verband 
gelegd worden met de brief van 8 april 
1872, waarin Bernadette op de volgen-
de manier commentaar geeft tijdens 
een noveen tot de H. Maagd:
“Ik zou Sint Jozef, van wie ik veel houd, 
geen verdriet willen doen, maar, in de he-
mel wordt men niet boos”.3

In augustus 1871 wordt aan Bernadette 
een zekere Julie Garros toevertrouwd, 
een vroeger schoolkameraadje, dat nu 
als novice in het klooster Saint-Gildard 
komt. Zij heeft het  moeilijk met het 
inwendige gebed. Bernadette geeft 
haar de volgende raad:
“Beschouw jezelf als het dienstmeisje van 
de H. Familie … Bekijk achtereenvolgens 
het Kind Jezus, de H. Maagd, en vergeet 
Sint Jozef niet”.4

Julie legt uit: “Waarschijnlijk omdat ik 
zelden met haar over Sint Jozef sprak, 
vreesde zij dat ik geen devotie voor 
hem had”5

Bernadette prentte haar de volgende 
aanroeping in:
“Heilige Jozef, leer mij te bidden”.6

Zij zei haar vooral:
“Wanneer je niet kunt bidden, richt je dan 
vooral tot St. Jozef”.7

De H. Jozef was voor haar dus een 
buitengewoon innige toevlucht, een 
vaderlijke toevlucht. Dat is een trek 
die in verband gebracht kan worden 
met de buitengewone genegenheid 
die Bernadette had voor haar vader: 
François Soubirous (overleden, begin 
maart 1871).
(…) Het volgend jaar (begin augustus 
1872), hoorde één van haar zieken 
(want zij was toen ziekenverzorgster 
van het moederhuis) haar zeggen:
“Wees braaf, ik ga een bezoek brengen 
aan mijn vader”.
Toen wij haar verbaasd aankeken, be-
gon zij te glimlachen en zei:
“U weet dus niet dat Sint Jozef, nu, mijn 
vader is?”.
Het bezoek aan Sint Jozef was trou-
wens een gebruikelijk ritueel in het 
klooster Saint-Gildard: “Na de offeran-
de van de recreatie begaf de communi-
teit zich naar de kapel van Sint Jozef, 
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om er, zoals gewoonlijk, het dagelijkse 
gebedje te bidden”. Een getuige uit de 
herfst van 1877, zuster Magnié, vertelt 
ons dit staaltje. Bernadette heeft nog 
maar enkele maanden te leven. Ze ver-
zet zich nog tegen de ziekte; niet alleen 
tegen de astma van haar jonge jaren, 
maar ook tegen een tumor in haar knie 
en tegen cariës. Zij strijdt, want zij zou 
willen dienen, niet “nutteloos” blijven. 
In deze geest doet zij in maart 1876 
“de maand van Sint Jozef want zij is 
erg ziek”8

Hoe deed zij de maand van Sint Jozef? 
In de stijl van die tijd, zoals een an-
dere getuige, zuster Marthe du Rais het 
vertelt: “We hadden dicht bij haar bed 
een heel klein beeldje van Sint Jozef 
neergezet, dat zij versierde met bloe-
men, en waarbij zeer kleine kaarsjes 
brandden. Wij baden de litanie van 
Sint Jozef, en alle gebeden van Sint 
Jozef die zij kende, werden gebeden. 
En soms zei ik tegen haar: “Is dat alles? 
Hebt u nog niet een ander?”
“O!, nee, dat is alles”.
Zij zei me ook dat zij veel genaden had 
gekregen dankzij Sint Jozef en dat we 
goede vrienden met hem moesten 
worden”.9

Zo had het noviciaat van Nevers deel-
genomen aan een noveen voor een 
oom van Madeleine Delbrel (een no-
vice) “die weigerde de sacramenten te 
ontvangen”.
“Wij werden verhoord”, verduidelijkt 
zij.10

Dit laatste staaltje gebeurde in 1871… 
In 1876 is het niet meer het uur van 
de voldoeningen, maar van de deelne-
ming aan het lijden van Christus. Aan 
het eind van het jaar 1876, vervolgt 
Marthe du Rais, “zij was ongeveer in 
dezelfde toestand, zij zei met de een-
voud en de naïviteit van een kind:
“Die goede Sint Jozef heeft me niet ver-
hoord, maar ik hoop dat de H. Maagd de 
volgende maand aardiger zal zijn”.
Dat gebeurde ongetwijfeld, want er 
trad een zekere verbetering in, zozeer 
dat Bernadette, eind oktober, voor het 
laatst een ladder kon beklimmen op 
de armen van haar medezusters, om 
een mooie tros druiven te plukken, die 
per ongeluk achtergelaten was aan de 
wingerd van de grote muur tegenover 
de kapel. Dat gebeurde juist terwijl zij 
met de communiteit naar de kapel van 
Sint Jozef ging, om er het dagelijkse 
gebedje te bidden”.11

Op 19 maart, het laatste feest van Sint 
Jozef dat zij hier op aarde zal vieren, 

omdat zij minder dan een maand la-
ter zou sterven, stelt haar biechtvader, 
pater Febvre, haar de vraag: “Welke 
speciale genade hebt u aan Sint Jozef 
gevraagd?” 
“Ik heb hem de genade van een goede 
dood gevraagd”12

De getuigen van deze laatste dagen en 
van de laatste ogenblikken, op de eer-
ste plaats de biechtvader, pater Febvre, 
bevestigen de vervoering die zij legde 
in de veelvuldige verzuchtingen tot het 
H. Hart van Jezus, tot de Onbevlekte 
Ontvangenis van Maria en tot Sint Jo-
zef. Maar zij vond, dat zij het niet goed 
genoeg deed.13

Zuster Nathalie Portat, de beste ge-
tuige van haar laatste ogenblikken, op 
16 april 1879, om 15,15 uur, vertelt 
het volgende over de laatste zucht: 
“De zieke vraagt met een veelbeteke-
nend gebaar om te drinken, zij maakt 
een groot kruisteken, grijpt de fles die 
het versterkende drankje bevat dat 
zij krijgt, drinkt tweemaal een paar 
druppels ervan, zij buigt haar hoofd 
en geeft zij kalm de geest …, terwijl 
haar medezusters deze aanroeping 
herhalen: “Jezus, Maria, Jozef, ontferm 
u over haar, bescherm haar”. Zij had-
den, zonder het te weten, een wens van 
zuster Marie-Bernard vervuld, die de 
genade had gevraagd, te sterven onder 
het herhalen van de namen van Jezus, 
Maria en Jozef”.
Haar medezusters getuigen erover: 
“Behalve de H. Maagd is Sint Jozef 
degene over wie Bernadette het meest 
sprak, want hij een van haar lievelings-
heiligen: Sint Jozef, en na hem, de H. 
Lodewijk van Gonzaga en de H. Stan-
islas Kostka.14

Deze eerste plaats die zij gaf aan Sint 
Jozef, bevestigt Dom Gaston Démaret, 
getuige van een oude traditie, bewaard 
in het moederhuis, die de laatste band 
van Bernadette met Sint Jozef, over de 
dood heen, benadrukt…
“Soms belast met de taak om de een of 
andere zieke een luchtje te laten schep-
pen, richtte Bernadette haar stappen 
graag naar de mooie kapel van Sint 
Jozef, gebouwd in het binnenhof van 
het moederhuis:
“Laten we eerst Sint Jozef groeten, zei zij, 
voordat we stoppen en uitrusten”.
En zij boog gracieus naar de kapel die 
plaats zou gaan bieden aan haar graf. 
Daar, midden in de tuin van Saint-
Gildard, zou zij immers begraven 
worden, tot aan de exhumatie waarbij 

haar lichaam intact werd gevonden; 
het ligt nu in de kapel van de kerk van 
het klooster Saint-Dildard te Nevers.

Ook al had Bernadette voor Sint Jozef 
een “buitengewone devotie”, toch nam 
hij volgens de uitdrukking van haar 
vriendin Julie Garreos15 in haar gees-
telijk leven materieel gezien geen grote 
plaats in. In haar geschriften komt de 
naam van Jezus onophoudelijk voor, 
en veel minder vaak, die van Maria. De 
naam van Jozef komt maar negen keer 
voor in al haar geschriften. De namen 
van de andere heiligen zijn ook zeld-
zaam. Zij schijnt ze met zorg te kiezen. 
Haar godsvrucht richtte zich helemaal 
op de vereniging met Christus en zijn 
kruis.
Sint Jozef was voor haar, met de Maagd 
Maria, een heel aangename en welge-
zinde heilige in de gemeenschap van 
de heiligen, en de timmerman van Na-
zareth, die vaak gezien wordt als een 
zwijgzame man, zou deze stijl van 
eenvoudige relaties wel waarderen…
Bernadette behoort zeker tot zijn fa-
milie, tot de familie van de Maagd Ma-
ria, die zich bevindt onder de “armen” 
(Luc. 1, 48 en 52). Haar devotie voor 
Sint Jozef was een devotie van een ne-
derige, of, om de mooie uitdrukking 
van Malègue te gebruiken, van de “de 
middenklasse van de heiligheid”.

1	 Genomen	uit	Cahiers de Joséphologie,	
Vol.	XX,	No	2	(1972).

2	 Logia,	N	62.
3	 Ibid.	vol.	2,	p.	47.
4	 Logia,	N	239,	1,	p.	379.
5	 Ibid.
6	 Logia,	N	238,	1,	p.	379
7	 Ibid.
8	 Getuigenis	van	een	zuster	die	haar	

genezing	vraagt,	Sophie	Pasquine,	
Logia,	N	384,	2,	p.	73.

9	 Sœur	Marthe	du	Rais,	in	Logia,	N	840,	
3,	p.	218-219.

10	 Logia,	N.	741,	3,	p.	131
11	 Logia,	N	477,	3,	p.	159.
12	 N	566,	R.	Laurentin,	Bernadette vous 

parle,	2,	p.	267.
13	 Getuigenis	van	eerwaarde	Febvre,	

Logia,	N	588,	2,	p.	326.
14	 Logia,	N	839,	3,	p.	218.
15	 N	238,	1,	p.	379.
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Mededeling

Verkiezing van de paus
Franciscus I

Met de aankondiging van de pauskeuze bidt de Pries-
terbroederschap Sint-Pius X dat God Paus Franciscus 
overvloedige genade schenke, nodig voor zijn zware 
taak.
Moge de nieuwe Paus, bijgestaan door de goddelijke 
Voorzienigheid, “zijn broeders bevestigen in het Ge-
loof”. Moge de woorden uitgesproken door Sint-Pius 
X in het begin van zijn pontificaat door hem met het-
zelfde gezag herhaald worden: “Dat we niets anders 
willen zijn, en dat we met Gods hulp voor de mense-
lijke maatschappij ook niets anders zullen zijn dan de 
bedienaar van God, met wiens gezag we zijn bekleed. 
Gods belangen zijn onze belangen, en het staat bij ons 
vast: daaraan zullen we al onze krachten, ja ons leven 
wijden”.
De H. Franciscus van Assisië, wiens naam de nieuwe 
Paus gekozen heeft, hoorde de goddelijke Gekruisigde 
zeggen: “Franciscus ga, herstel mijn Kerk!” Het is dan 
ook in deze geest dat de bisschoppen, de priesters, en 
de religieuzen van de Priesterbroederschap Sint-Pius X 
hun kinderlijke verlangens aan de Heilige Vader betui-
gen: “om alles te herstellen in Christus, opdat Christus 
alles in allen weze”, volgens hun middelen, uit liefde 
voor de heilige rooms-katholieke Kerk.
Menzingen, 13 maart 2013

1.	Luc	22,32
2.	Sint-Pius	X,	Encycliek	E supremi apostolatus (4	oktober	
1903)	-	Ecclesia	Docens,	nr	6
3.	Eph.	1,10	&	Col.	3,11

Mededeling van het Algemeen Huis van de Priesterbroederschap Sint-Pius X ter gelegenheid van de keuze 

van Paus Franciscus.

Franciscus	I
17 december 1936
Geboortedag van
Jorge	Mario	Bergoglio
te Buenos Aires

1957
Intrede in het seminarie
van Villa devoto

1969
Priester	gewijd

1998 - 2013
Aartsbisschop van het
bisdom Buenos Aires

21 februari 2001
Kardinaal	gecreëerd door de 
paus Johannes Paulus II

13 maart 2013
Verkozen	tot	de	266ste	paus
op	de	leeftijd	van	76	jaar
opvolger van Benedictus XVI
ontslagnemend op 
28 februari 2013
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Leer van de Kerk

Het 7de, 8ste, 9de en 10de 
geboden van God

Het 7de gebod: “Gij zult niet stelen”.

Wat verbiedt ons het zevende gebod: Gij zult niet stelen?
Het zevende gebod Gij zult niet stelen verbiedt ons iedere 
schade aan de goederen van de naaste. Het verbiedt dus ste-
len, beschadigingen, woeker, fraude bij contracten en dien-
sten, en medewerking aan deze schaden.

Wat gebiedt ons het zevende gebod?
Het zevende gebod gebiedt ons andermans goed terug te 
geven, de beschadigingen waaraan wij schuldig zijn, te her-
stellen, onze schulden te betalen en een rechtvaardig loon 
te betalen aan werknemers.

Zal hij die, hoewel hij het kan, niet teruggeeft, of niet her-
stelt, vergiffenis krijgen?
Wie, hoewel hij het kan, niet teruggeeft, of niet herstelt, zal 
geen vergiffenis krijgen, zelfs als hij met woorden verklaart, 
dat hij spijt heeft.

Het 8ste gebod: “Gij zult geen valse getuigenissen afleggen”.

Wat verbiedt ons het achtste gebod: Gij zult geen valse getui-
genissen afleggen?
Het achtste gebod: Gij zult geen valse getuigenissen afleggen 
verbiedt ons elke valsheid en elke onrechtvaardige schade 
aan de reputatie van een ander. Het verbiedt dus buiten valse 
getuigenis, kwaadspreken, leugen, laster, vleierij, lichtvaardig 
oordeel en lichtvaardige verdenking.

Wat gebiedt het achtste gebod?
Het achtste gebod gebiedt ons de waarheid te zeggen als het 
nodig is, en de daden van de naaste zoveel mogelijk goed 
uit te leggen. 

Waartoe is degene verplicht die schade heeft toegebracht aan 
de naaste in zijn goede naam, door hem vals te beschuldigen 
of door kwaad van hem te spreken?
Degene die schade heeft toegebracht aan de naaste in zijn 
goede naam, door hem vals te beschuldigen of door kwaad 
van hem te spreken, is verplicht zoveel mogelijk de schade 
die heeft veroorzaakt, te herstellen.

Het 9de gebod: “ Gij zult niet de vrouw van uw naaste bege-
ren”.

Wat verbiedt ons het negende gebod: Gij zult niet de vrouw 
van uw naaste begeren?
Het negende gebod: Gij zult niet de vrouw van uw naaste bege-

ren verbiedt ons slechte gedachten en verlangens.

Wat gebiedt ons het negende gebod?
Het negende gebod gebiedt ons de volkomen zuiverheid 
van de ziel en het grootste respect, zelfs in zijn hart, voor 
het heiligdom van het gezin.

Het 10de gebod: “Gij zult niet het goed van de ander begeren”.

Wat verbiedt het tiende gebod: Gij zult niet het goed van de 
ander begeren?
Het tiende gebod Gij zult niet het goed van de ander begeren, 
verbiedt de ongebreidelde begerigheid naar rijkdom, zonder 
eerbied voor de rechten en het goed van de naaste.

Wat gebiedt ons het tiende gebod?
Het tiende gebod gebiedt ons rechtvaardig en gematigd te 
zijn in het verlangen om onze eigen conditie te verbeteren, 
en met geduld de verlegenheid te verdragen en de andere 
ongelukken die de Heer toelaat tot onze verdienste, omdat 
“we door veel verdrukkingen het koninkrijk van God moeten 
binnengaan” (Hand. 14, 21).
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Retraite met de H. Johannes 
Nicodemus (2)

Pater Jean-Dominique o.p.

Het gesprek met Nicodemus (hfdst.3) laat ons de eerste confrontatie bijwonen tussen het farizeïsme en de 

geopenbaarde waarheid van de genade. De godsdienst van God die neerdaalt naar de mens, zal in botsing 

komen met de godsdienst van de mens die ernaar streeft naar God op te stijgen. Wat gaat er gebeuren? 

Het licht van de waarheid en van het leven zal de duisternis van de wetgeleerde verdrijven.

“In de nacht kwam hij Jezus bezoeken, en 
sprak tot hem: ‘Meester, wij weten dat u 
van Godswege als leraar bent gekomen, 
want niemand zou de wonderen kunnen 
doen, die u doet, als God niet met hem 
is’” (v. 2).
De houding van de goede Nicodemus 
blinkt niet uit door zijn eenvoud. Om 
te beginnen komt hij ’s nachts, onge-
twijfeld uit vrees voor zijn geloofsge-
noten. En het vervolg zal tonen, dat 
hij goede redenen had bang te zijn. 
Vooral zijn inleiding verraadt zijn 
verlegenheid: “Wij weten”, zoals het 
toekomt aan een Farizeeër en aan een 
wetgeleerde, “dat u van Godswege als 
leraar bent gekomen”. De erkenning is 
enorm, maar hij legt de vinger op de 
moeilijkheid. Hoe kan iemand weten 
doen, zonder iemand van de onzen te 
zijn? Zeker, de feiten zijn er, “want nie-
mand zou de wonderen kunnen doen, die 
U doet, als God niet met hem is”. Maar 
toch, het is onze zaak dat wij “weten”, 
“oordelen” of het juist is wat u zegt. 
Wij moeten uw leer onderzoeken van-

uit onze levende traditie. Niet zozeer 
omdat deze redelijk en waar is, maar 
omdat zij onze traditie is.
We moeten goed erop letten, dat de 
Farizeeër niet zozeer in de waarheid 
is geïnteresseerd, maar eerder in de 
kliekgeest. Zelfs hij die “van God komt” 
moet zich schikken naar hun wijsheid 
en aan de betekenis van hun geschie-
denis.

De geest van kindschap
“Jezus antwoordde hem: ‘Voorwaar, voor-
waar, ik zeg u: zo iemand niet opnieuw 
wordt geboren, kan hij het koninkrijk van 
God niet binnen gaan’” (v. 3).
Heeft Jezus de begroeting van Nicode-
mus goed begrepen? Want deze laatste 
was zijn toespraak begonnen op het 
niveau van de apologetiek en het won-
der. En hier ziet u dat onze Heer op 
een heel ander vlak antwoordt. Voor-
al het contrast tussen de voorzichtige 
voorzorg van Nicodemus en de verze-
kering van Jezus. “Voorwaar, voorwaar, 
ik zeg u”. De Verlosser spreekt met ge-

zag, zoals een meester en een rechter. 
En hij toont daardoor hoe goed hij het 
farizeïsme heeft begrepen. De door Ni-
codemus aangesneden kwestie betrof 
inderdaad het geloof. Wel, de reden 
van het geloof is het gezag van God 
en niet die van de argumenterende 
theoloog. Nicodemus wilde discussi-
eren, argumenteren, oordelen over de 
lering van Jezus. Maar de laatste speelt 
niet mee. De leraar, antwoordt hij, dat 
“Ik ben”. Ik ben, ego sum, “het licht dat 
schijnt in de duisternis” (Joh. 1, 5), “Ik 
ben” degene die is “vol van genade en 
waarheid” (Joh. 1, 14). “Ik ben” is de 
naam van Jahweh. Hij bracht de Fari-
zeeër meteen al van zijn stuk.
Jezus introduceert vooral zonder te 
wachten de kerngedachte van zijn le-
ring. Johannes had het christelijk leven 
al als een geboorte voorgesteld. “Aan 
hen die in hem hebben geloofd, heeft hij 
de macht gegeven kinderen van God te 
worden”, zij zijn “uit God geboren” (Joh. 
1, 12-13). Hier herneemt en ontwik-
kelt onze Heer die gedachte door er in 
heel dit hoofdstuk acht keer op terug 
te komen. “Niemand, tenzij hij opnieuw 
geboren wordt”. Dit werpt alle waarden 
van de Farizeeër omver! Terwijl de laat-
ste het godsdienstige leven vooral zag 
als een perfectie, bereikt dankzij een 
strenge discipline, spreekt de man die 
“van Godswege komt als leraar” van een 
geboorte, van de passiviteit van een pas-
geborene, van afhankelijkheid en klein-
heid. De godsdienst en de waarheid zijn 
de vrucht van een geboorte. Zij worden 
ontvangen als het leven.

“Nicodemus antwoordde hem: ‘Hoe kan 
een mens geboren worden, wanneer hij 
al op leeftijd is? Kan hij soms terugkeren 
in de schoot van zijn moeder en opnieuw 
geboren worden?” (v. 4). Wat wil deze 
reactie van Nicodemus! Meer dan een 
speculatieve tegenwerping, geeft zij 
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een diepe verwarring weer. En, in zijn 
onhandigheid, definieert de dappere 
man heel goed de farizeeërs die hij 
vertegenwoordigt: zij zijn “oude men-
sen”, en daar zit precies het probleem. 
Het zijn “volwassenen”, meesters van 
zichzelf, autonoom, die de wijsheid 
bezitten en die het teveel weten.
De farizeeër houdt zich aan de wets-
regels, maakt zijn leven en zijn waar-
heid, en hij beslist over alles. En hier 
zegt Jezus hem dat het leven ontvan-
gen wordt, dat ook de farizeeër om in 
het Koninkrijk van God te komen heel 
klein moet zijn. De verrassing is totaal. 
Toch ontbreekt het Nicodemus niet 
aan intuïtie. Hij begrijpt meteen al, 
dat een moeder nodig is om geboren 
te worden, en zo moet “terugkeren in 
de schoot van een moeder”. En hij heeft 
zeker gelijk. God geeft ons inderdaad 
een tweede moeder, dat is de Kerk. Zij 
baart door het water van het doopsel 
de kinderen die uit God geboren wor-
den. “Voor de eeuwige erfenis van God 
de Vader, moet men geboren worden in 
de schoot van de Kerk”.1

Terwijl het verhaal over de roeping van 
de eerste apostelen ons in staat had 
gesteld, te mediteren over de heilige 
eenvoud, laten de eerste woordenwis-
selingen van onze Heer met Nicode-
mus de zekerheid en de vrede van de 
kinderlijke geest doorgronden. Omdat 
de christen leeft in de schoot van de 
Kerk zoals een kind in zijn moeder, 
wordt hij door haar gedragen, geleid 
en gevoed tot aan de dag van zijn ge-
boorte tot het leven van de hemel.
Zoals bij een heel klein kind, is zijn 
leven een ontvangen, een verwachten, 
een vertrouwen, een volgzaamheid en 
een groot verlangen naar licht en naar 
volkomen leven. Argeloos. 

De Heilige Geest
“Jezus antwoordde: ‘Voorwaar, voorwaar, 
ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit 
water en de H. Geest, kan hij niet ingaan 
in het Koninkrijk van God’”(v. 5).
Jezus laat zich niet imponeren door 
de redenering van Nicodemus. Verre 
daarvan. Jezus herneemt woord voor 
woord zijn eerste bewering. Hij ant-
woordt hem met hetzelfde gezag: 
“Voorwaar, voorwaar, ik zeg u”. De god-
delijke Meester herhaalt tegen zijn 
gespreksgenoot dat de vraag die hen 
hier bezighoudt een bovennatuurlijk 
mysterie is, zij valt dus onder de Open-
baring. Maar geloof komt niet voort 
uit de kracht van redeneren, maar uit 

gehoorzaamheid van het verstand 
aan degene die spreekt namens God. 
Het geloof is geen onderwerp van een 
debat of van een deling, het wordt 
ontvangen van de Allerhoogste. Toch 
verduidelijkt onze Heer Zijn woorden 
om Nicodemus meer in te leiden in 
het mysterie. Het gaat om herboren 
worden “uit water en de H. Geest”.
“Water” betekent hier tegelijk de boet-
vaardigheid die het hart er toe brengt 
om het bovennatuurlijke leven te ont-
vangen, alsook het doopwater dat de 
ziel zuivert van de erfzonde, en het 
levend water dat de ziel overlaadt met 
de grote waarheden die uit de hemel 
zijn neergedaald. 
“De Geest” is de derde Persoon van 
de H. Drie-eenheid, de Geest die Jo-
hannes de Doper had zien “neerdalen 
uit de hemel als een duif” op hem “die 
doopt in de Heilige Geest” (Joh. 1, 32, 
33) omdat “God hem de Geest zonder 
maat heeft gegeven” ( Joh. 3, 34). De 
door de Verlosser beloofde geboorte is 
dus een geestelijke wedergeboorte, zij 
is een onderdompeling – dat is de ety-
mologische betekenis van het woord 
“Doopsel” – in de Heilige Geest die 
het hart van God is.
Jezus tilt hier behoedzaam de sluier op 
van het grote mysterie van het nieuwe 
leven dat hij is komen brengen. Heel 
zacht gaat hij de geest van Nicodemus 
openen voor de grote waarheden van 
het geloof.

“Want wat uit het vlees is geboren, is 
vlees, en wat is geboren uit de Geest, is 
geest” (v. 6).
Voor alles gaat het er niet om, de rea-
liteit van de lichamelijke geboorte van 
de mensen te ontkennen. “De genade 
vernietigt de natuur niet”, zal de theolo-
gie zeggen.2 Toch is er een nieuw leven 
toegevoegd aan dit natuurlijke leven 
en aan de deugden die het verrijken, 
dat van de ziel die is opgenomen in 
het mysterie van God. “Hij heeft ons 
deelgenoten gemaakt van de natuur van 
God” zal de H.Petrus met stoutmoe-
digheid zeggen (2P 1, 4). De christen 
is dus de vrucht van een dubbele ge-
boorte, die welke hij krijgt door de 
natuurlijke voortplanting, en die juist 
bovennatuurlijk is. En zoals iedere be-
vruchting is dit nieuwe leven de vrucht 
van een liefde. Het zal het werk zijn 
van de Heilige Geest. In zijn voor-
woord had de H. Johannes de chris-
ten omschreven als “geboren uit God” 
(Joh. 1, 13). Hier gaat Jezus veel verder 

door hem te omschrijven als “geboren 
uit de H. Geest”. Deze wedergeboorte 
wordt toegeschreven aan de derde Per-
soon van de Drie-eenheid, juist omdat 
zij een werk van liefde is. De christen 
wordt ontvangen en gebaard door de 
H. Geest voor zo ver als Hij gelijkt op 
God door de genade en met Hem ver-
enigd wordt door de liefde.

“Verwonder u niet, omdat ik u zei: u moet 
opnieuw geboren worden. De wind waait 
waar hij wil en u hoort zijn stem; maar u 
weet niet vanwaar hij komt, noch waar-
heen hij gaat: zo gaat het iedereen die uit 
de Geest is geboren” (v. 7-8).
Om het bovennatuurlijke aspect van 
dit nieuwe leven goed te onderstrepen, 
vergelijkt onze Heer de Openbaring 
met de wind waarvan wij de effecten 
zien, maar die ontsnapt aan ons on-
derzoek. De mysteries van het geloof 
zijn immers ongrijpbaar, zij gaan ab-
soluut de grenzen van ieder gescha-
pen verstand te boven. Want God is, 
in zijn diepste wezen, onbegrijpelijk, 
ondenkbaar en onvoorstelbaar. En dus 
overtreffen de werken van God, die de 
mens vestigen in een bovennatuurlijke 
deelname aan zijn leven, ieders begrip 
en zelfs de grootste verlangens van de 
schepselen. En dat is zo heel goed.
Want een God die beperkt is tot de 
arme denkbeelden van de mens, zou 
geen God zijn, Hij zou niet de onein-
dig wijze, noch de oneindig goede zijn.

“Nicodemus antwoordde hem: ‘Hoe kan 
dit geschieden?’ Jezus zei hem: ‘U bent 
de leraar van Israël, en u begrijpt dit 
niet!’”(v. 9-10).
De verwarring van de arme Nicode-
mus heeft haar hoogste punt bereikt. 
Helemaal voorbijgestreefd door de 
toespraak van Christus moet hij zijn 
onvermogen vaststellen. Hij begrijpt 
het niet. Dan legt de Verlosser, om de 
farizeeër voor het geloof te winnen, de 
vinger op de wond. Het eerste woord 
van Nicodemus was geweest: “wij 
weten”(v.2). Maar Jezus heeft hem zo-
juist bewezen: “u weet deze dingen niet”. 
En voor de derde keer spreekt hij met 
gezag: “Voorwaar, voorwaar, ik zeg u”(v. 
11). Maar deze keer legt hij hem uit: 
“Wat wij weten, spreken wij, en wij ge-
tuigen wat wij hebben gezien”(v. 11). 
Want die met u spreekt is “hij die is 
nedergedaald uit de hemel, de Mensen-
zoon die in de hemel is” (v. 13). De H. 
Johannes geeft aan het eind van zijn 
proloog de plechtige verklaring: “De 
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genade en de waarheid zijn gekomen door 
Jezus Christus. Niemand heeft God ooit 
gezien: de enige Zoon, die in de schoot 
van de Vader is, heeft Hem doen kennen” 
(Joh. 1, 18*. Dat is zeker het argument 
van het geloof. Wij geloven, omdat Je-
zus heeft gesproken, omdat hij is “in 
de schoot van de Vader”, omdat hij “in 
de hemel is”, tegenwoordig en voor al-
tijd, omdat Hij God is, “licht geboren uit 
licht”. Jezus geeft hier een magistraal 
en doorslaggevend antwoord op de 
pretenties van de farizeeërs en van de 
mensen van alle tijden die proberen 
de waarheid te beleven, te beslissen 
over goed en kwaad, een “acceptabe-
le”, begrijpelijke godsdienst te maken, 
die is teruggebracht tot de armzalige 
denkbeelden van de menselijke geest 
en zijn historische drogbeelden. Nee, 
God gaat iedere grens te boven, iedere 
prognose, iedere verwachting. Daarom 
kan Zijn licht slechts met volgzaam-
heid ontvangen worden.

Het kruis, bron van leven
“Zoals Mozes de slang ophief in de woes-
tijn, zo moet de Mensenzoon worden ver-
heven, opdat ieder die in Hem gelooft het 
eeuwige leven zou hebben”(v. 14-15).
Op een onverwachte manier verandert 
onze Heer van onderwerp. Wat komen 
Mozes en de slang die de Hebreeën in 
de woestijn moest genezen, hier doen?  
Zal deze zijsprong de verwarring van 
de arme Nicodemus niet vermeerde-
ren? In tegendeel, nadat Jezus gespro-
ken heeft over de geboorte door water 
en de Geest, Zijn godheid heeft bekend 
gemaakt, die hem “in de hemel doet 
zijn” en God doet zien, wil teruggaan 
tot de bron van het leven. Het geloof 
zal de deur van de ziel openen voor de 
stromen van de genade die haar willen 
zuiveren en opwekken. Juister gezegd, 
dat is het geloof in de gekruisigde 
Jezus. “Na de weldaad van het doopsel 
te hebben uitgelegd, wil Jezus er de oor-
zaak van tonen, namelijk het kruis”.3 In 
de proloog had de H. Johannes een 
voorzichtige toespeling gemaakt op 
het mysterie van de incarnatie, Zijn 
Menswording door te schrijven: “En 
het Woord is vlees geworden”(Joh. 1, 14). 
Hier openbaart de Verlosser op een 
veel duidelijker manier de kracht van 
Zijn Menswording. In de woestijn wa-
ren de Hebreeën die gemord hadden 
tegen God, gestraft door de slangen die 
hen beten en om het leven brachten. 
Getroffen door hun berouw zei Jahwe 
tegen Mozes: “Maak een vurige slang 

(van brons) en bevestig haar aan een 
paal; iedereen die gebeten is en er naar 
opziet, zal in leven blijven”(Num. 21, 8). 
Jezus geeft zelf een les in exegese aan 
Nicodemus. In het vervolg zal deze 
afbeelding werkelijkheid worden. Het 
geloof in de godheid van Christus, in 
de kracht van Zijn Menswording en in 
de kracht van Zijn verlossend offer zal 
het bovennatuurlijke leven schenken.
De H. Johannes brengt hier één van 
de hoofdideeën van zijn Evangelie tot 
uitdrukking: er is geen leven zonder 
offer. Het kruis is de enige bron van 
zuivering van de ziel en van vereniging 
met God, dát zal de moeder zijn op 
wie Nicodemus wachtte en die zal ba-
ren wie “geboren zijn uit de Geest”.

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gege-
ven, opdat allen, die in Hem geloven, niet 
verloren zouden gaan, maar het eeuwige 
leven zouden hebben”(v. 16).
Zijn dit tussenzinnetje en het einde 
van het hoofdstuk het vervolg van de 
woorden van onze Heer aan Nicode-
mus, ofwel een persoonlijk commen-
taar van de H. Johannes? Die vraag 
staat ter discussie. Hoe dan ook, de 
Heilige Geest heeft deze tekst geïnspi-
reerd, en deze tekst verdient daarom 
met de grootste aandacht gelezen te 
worden. Bovendien heeft deze passa-
ge een heel speciaal plechtig karakter, 
want, voor de eerste keer gebruikt de 
“leerling die Jezus liefhad” er een woord 
in dat hij in het vervolg met zoveel 
nadruk en voldoening zal herhalen: 
de liefde.
“Zo lief heeft God de wereld gehad”, Hij 
heeft de mensen zodanig en zoveel 
liefgehad, dat Hij Zijn eigen Zoon 
mens liet worden. De liefde waarover 
het hier gaat is de “agapè”, de hoge 
achting, de genegenheid die zich over 
de beminde stort door allerlei welda-
den, het is de vrolijke en dynamische 
liefde die de welbeminde overlaadt 
met het goede. In de hiërarchische ver-
houdingen uitgedrukt, is de “agapè” 
voor de meerderen de onbaatzuchtige 
en onuitputtelijke zorg, voor de onder-
geschikten is zij de dankbaarheid vol 
respect en de lof van de bewondering.4 
De liefde van barmhartigheid, het zui-
ver belangeloze initiatief van God, is 
de bron van de Menswording en van 
de Verlossing. Deze verklaart heel het 
Evangelie en de uitnodiging die ons 
wordt gedaan om kinderen van God te 
worden. Overigens wordt de omvang 

van de liefde gemeten aan de gift. Wel-
nu, hier heeft de Vader aan de mensen 
niets minder dan zijn eigen Zoon gege-
ven, de Enige, de lieveling onder allen, 
zijn Beminde bij uitstek. De gewijde 
tekst onderstreept met kracht deze 
vrijgevigheid van de liefde van God 
voor de wereld “opdat de mensen door 
Hem zullen worden gered”(v.17) en het 
initiatief van de barmhartigheid van 
God. De Vader heeft zijn Zoon gezon-
den “propter nostram salutem”, voor ons 
heil, opdat Hij sterft op het kruis in 
onze plaats. De wederzijdse liefde van 
de Vader en de Zoon geeft de laatste 
reden voor eerst de Menswording en 
daarna het Lijden van Christus.
Voor de mensen vragen deze slechts 
het geloof, de volgzaamheid en de 
kinderlijke acceptatie van de godde-
lijke liefde, getoond door Christus als 
slachtoffer: “Wie in Hem gelooft, wordt 
niet geoordeeld”(v. 18). Aan de belan-
geloosheid van de genade moet geloof 
en dankbaarheid beantwoorden, die 
de kennis en de erkenning van de be-
langloosheid van de barmhartigheid 
zijn.
Hoe kan het dan dat “de mensen 
de duisternis meer beminden dan het 

Spiritualiteit
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licht”(v.19)? Hoe hebben zij zulk een 
gebaar van liefde kunnen weigeren? 
Omdat “hun werken slecht zouden zijn”. 
Zij hebben hun rug naar het licht en 
de liefde gekeerd, omdat zij hebben 
geweigerd te ontvangen, zij hebben 
niet aanvaard om bemind te worden, 
zij hebben de gift niet aangenomen 
juist omdat het een gift was. Zij heb-
ben er de voorkeur aan gegeven hun 
leven te maken, autonoom te zijn, 
volwassen.
In de proloog had de H. Johannes de 
zonde al voorgesteld als de weigering 
van het licht. Hier toont hij eerder het 
motief van deze principiële weigering. 
De zonde is de weigering van de belan-
geloze gift, de weigering van de liefde. 
Het is de hoogmoed die niet verdraagt 
om het voorwerp te zijn van barmhar-
tigheid. De zondaar weigert het licht 
om zijn eigen licht te fabriceren. La-
ten we zeggen, om een voorbeeld te 
nemen, dat de mens die geroepen was 
om een spiegel te zijn van het licht van 
God, de gift afwijst en er aanspraak op 
maakt, zelf het licht te produceren. Het 
is de spiegel die een licht wil zijn of 
een elektrische lamp. Maar wat zou 
er gebeuren met een spiegel die zou 

weigeren alle invloed van buiten te 
ontvangen om zelf lichtbron te zijn? 
Zij zou in nachtelijk duister vallen, “zij 
hebben de duisternis meer bemind dan het 
licht” (v. 19).

De overeenstemming met de genade
“Wie handelt naar de waarheid, komt tot 
het licht, opdat het van zijn werken moge 
blijken, dat ze in God zijn verricht”(v. 
21).
Aan de andere kant, hij die “geboren 
wordt uit God”, hij die “herboren wordt 
uit het water en de Geest”, de spiegel die 
alles ontvangt van de zonnestralen en 
ze overvloedig weerkaatst, leeft in het 
licht van God.
Het gesprek van Jezus met Nicodemus 
loopt dus uit op deze prachtige defi-
nitie van de christelijke moraal. Deze 
bestaat erin “de waarheid uit te voeren”, 
dat wil zeggen dat licht dat uit de he-
mel is neergedaald, aan het werk te 
zetten, de voetsporen van onze Heer 
te volgen, Hem in ons te doen leven. 
Dan komt de mens “tot het licht”.
Heel zijn leven verloopt in God, al 
zijn werken worden verwezenlijkt in 
de beweging van de genade en worden 
nederig getoond aan het gezicht van 
God. Het christelijk leven is een edel-
moedig antwoord op de uitnodigingen 
van de Liefde.
Zo is de moeilijke kwestie van de me-
dewerking van de mens met de ge-
nade van God opgelost. Op het eerste 
gezicht lijkt het initiatief bij God en 
het onvermogen bij de mens om enig 
goed te doen, te liggen. Maar als dit 
heel juiste vertrekpunt te veel wordt 
beklemtoond, leidt dit gemakkelijk tot 
quiëtisme, een luie en bedrieglijke pas-
siviteit. Of omgekeerd: het onvermo-
gen van de mens krijgt meer nadruk 
dan het initiatief van God; dat is de 
houding van de farizeeërs, die de eigen 
menselijke activiteit en edelmoedig-
heid (“eigen gerechtigheid”) opheme-
len. De mens wordt dan beschouwd 
als de maker van zijn gebed en van zijn 
deugd. Dat is het gevaar van het vo-
luntarisme dat er aanspraak op maakt, 
de toppen van de wijsheid te bereiken 
op zijn eigen kracht en die, tenslotte, 
het leven wil maken en beheersen. De 
vrucht van deze houding is dus een 
karikatuur van de godsdienst, het is 
een God naar het beeld van de mens 
en een ideaal teruggebracht tot de 
grenzen van het menselijk brein. Dit 
nabootsing van het gebed en van de 
deugd zal dus het lachen van de psal-

mist die spotte met de heidense idolen 
die “die gemaakt zijn door de handen van 
de mensen”, die “monden hebben en niet 
spreken, die ogen hebben en niet zien”.5

De Verlosser antwoordt op dit dilem-
ma op een meesterlijke manier met de 
term “geboorte”. De ware godsdienst 
is zeker een leven, in de filosofische 
betekenis van “motus sui”, dat wil zeg-
gen een realiteit die het toekomt zich 
uit zichzelf te bewegen. In dat opzicht 
is het dynamisch, vrijwillig en beslist. 
Het eist werk, inspanning, edelmoe-
digheid en initiatieven. Maar dit leven 
is de vrucht van een geboorte, zij is dus 
ontvangen, en dit kosteloos. Heel het 
leven is de vrucht van een barmhartige 
beslissing van God. Dat zijn dus de 
deugden van nederigheid en van een-
voud, dat zijn vertrouwen op God en 
ingetogenheid, dat is geduldig wach-
ten op het uur van God.
Dit superieure evenwicht tussen de 
passiviteit en de noodzakelijke activi-
teit van de ziel werd prachtig samenge-
vat door Sint Paulus die aan de Corin-
thiërs schreef: “Door de genade van God 
ben ik wat ik ben”, dat is de passiviteit 
van de ziel onder de actie van God. “En 
zijn genade in mij is niet ijdel geweest; 
verre van dat, ik heb meer gewerkt dan 
zij allen”, ziehier nu de edelmoedige 
reactie van de dankbaarheid, dit is de 
ziel die “de waarheid vervult”. “Maar niet 
ik, maar de genade van God die met mij 
is” )1 Co 15, 10). Want “alles is genade”, 
heel het leven wordt ontvangen, alles 
is gave van God, tot aan de overeen-
stemming met de genade zelf. Wat Sint 
Thomas More samenvatte in dit mooie 
gebed: “Maak, Heer, dat ik werk aan de 
dingen waarvoor ik U bid”.6

1	 H.	Augustinus,	Commentaire	de	Saint	
Jean,	tract.	11.	

2	 H.	Thomas	van	Aquino,	Theologische 
summa,	I,	q,	a.	8,	ad	2.

3	 H.	Johannes	Chrysostomus,	Commen-
taire sur saint Jean,	hom.	26.

4	 Zie	P.	Ceslas	Spicq,	L’amour de Dieu ré-
vélé aux hommes dans les écrits de saint Jean,	
Édition	du	Feu	nouveau,	Paris,	1978	
en,	voor	een	meer	gespecialiseerde	
studie:	Agapé dans le Nouveau Testament,	
Vrin,	Paris,	Gabalda,	1966.

5	 «	Simulacra	gentium	argentum	et	
aurum,	opera	manuum	hominum	
»	(psalm	134).	Zie	ook	psalm	113,	
die	men	zingt	in	de	vespers	van	de	
zondag,

6	 «	The	things	I	pray	for,	dear	Lord,	give	
me	the	grace	to	work	for	».
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Crisis in de Kerk

Waarlijk, veel verwarring heerst er over 
het onderwerp “de Kerk”, en gevaar-
lijke noties worden geopperd, zelfs 
onder Katholieken die de Traditie 
aanhangen.

Men kan lezen: “Slechts dát deel van 
de zichtbare Kerk is Katholiek, dat één 
is, heilig, universeel en apostolisch. De 
rest zijn verschillende soorten rot.”

Onmiddellijk rijst de vraag: is de Ka-
tholieke Kerk slechts “een deel van de 
zichtbare Kerk”? En dit leidt tot een 
andere, meer fundamentele vraag: is 
het legitiem om onderscheid te maken 
tussen de Katholieke Kerk, de Kerk van 
Christus en de zichtbare Kerk?

In tegendeel, legt het Katholieke Ge-
loof ons niet op om de volkomen 
gelijkheid1 te belijden tussen Chris-
tus’ Kerk, de Katholieke Kerk en de 
zichtbare Kerk? Ja! Christus’ Kerk is 
de Katholieke Kerk, en deze Kerk is 
zichtbaar!

Juist omdat Monseigneur Lefebvre dit 
dogma van het Geloof aanhing, heeft 
hij altijd de sedisvacantistische posi-
tie afgewezen, [daar] die in de praktijk 
leidt tot een onzichtbare Kerk die ieder 
hiërarchische band verloren heeft, die 
[dus] niet langer
meer een hiërarchie kent.

Inderdaad, de auteur van het boven-
genoemde citaat bevestigt dat de Ka-
tholieke Kerk herkenbaar is aan haar 
vier kenmerken; maar hij laat de lezer 
begrijpen dat deze vier kenmerken en-
kel toebehoren aan “een deel van de 
zichtbare Kerk”. Daarmee trekt hij niet 
de eerste, maar de tweede gelijkheid 
in twijfel. 2

En het grote gevaar van een dergelijke 
bewering is dat de grens van de Kerk 
praktisch onzichtbaar wordt.

De auteur meent dat hij de zichtbaar-
heid van de Katholieke Kerk voldoen-
de duidelijk maakt door te schrijven:

“Maar om te zeggen dat de Katholieke 
Kerk zichtbaar is, en dat daarom de 
zichtbare Kerk de Katholieke Kerk is, 
is net zo dwaas als te zeggen dat alle 
leeuwen dieren zijn en dat dus alle die-
ren leeuwen zijn.”

De dwaling van een dergelijke uit-
spraak komt voort uit het niet be-
grijpen van de ware betekenis van de 
bewering “de Katholieke Kerk is zicht-
baar”. Wanneer de Kerk deze waarheid 
leert - bijvoorbeeld Pius XII in Mystici 
Corporis3 - dan beziet zij de Katholieke 
Kerk niet als een soort binnen een ge-
slacht (dit is de relatie tussen leeuw en 
dier4), als of zij niets anders zou zeg-
gen dan het feit dat men mensen kan 
zien die zich Katholiek noemen, net 
zoals men mensen ziet die zich Angli-
caan noemen, Orthodox, Episcopaal, 
etc.; oftewel, net alsof de zichtbare Kerk 
een geslacht zou zijn, waarbinnen men 
de soort Katholieke Kerk zou kunnen 
vinden.5

Neen! De bewering “de Katholieke 
Kerk is zichtbaar” betekent: “de Kerk 
van Christus is zichtbaar, en de Ka-
tholieke Kerk is deze Kerk”. Nergens 
ziet men Pius XII, en ook geen enkele 
andere autoriteit binnen de Kerk, le-
ren dat de Katholieke Kerk slechts een 
“deel van de zichtbare Kerk” zou zijn. 
Neen! De gehele Kerk van Christus 
is zichtbaar, en die gehele Kerk is de 
Katholieke Kerk! En het is BINNEN 
de Katholieke Kerk dat men een men-
gelmoes aantreft van goede en slechte 
vissen (Matt. 13, 48), van goed zaad en 
onkruid (Matt. 13, 24-25), van tarwe 
en kaf (Matt. 3, 12), van goede Apos-
telen en van Judassen.

Nooit heeft de Katholieke Kerk geleerd 
dat zij slechts bestond uit elf trouwe 
Apostelen (het deel dat het kenmerk 
van heiligheid bezat), en dat Judas 
het rot was, dat buiten dit trouwe deel 
stond. Ja, Judas was verrot, maar bin-
nen de Katholieke Kerk, de enige Kerk 
van Christus.

De “conciliaire Kerk”
Wat is dan de conciliaire Kerk? Deze 
term werd als eerste gebruikt door 
Mgr. Benelli6: het toonde goed de 
nieuwigheid aan van de reformen die 
het Concilie geïntroduceerd had. Maar 
duidde het op een andere Kerk, met 
haar eigen structuur, haar eigen gelo-
vigen, gescheiden van de Katholieke 
Kerk? Nee, niet echt. Zij benoemt een 
nieuwe geest, nieuwe principes, maar 
geen nieuwe structuur, en ook geen 
nieuwe hiërarchie, noch [van de Kerk] 
gescheiden gelovigen. Deze nieuwe 
geest zorgt ervoor dat de leden van 
de Kerk verrot raken in de mate dat 
zij ermee besmet zijn. Die nieuwe 
geest is als een virus in het Mystieke 
Lichaam van Christus: sommige cel-
len zijn volledig bedorven, andere zijn 
gedeeltelijk bedorven, sommige meer, 
andere minder, en weinigen zijn ervan 
vrij gebleven. Het is waar te zeggen dat 
deze geest niet Katholiek is. Het is een 
geest van scheuring, een revolutionaire 
geest, het is “het 1789 in de Kerk”.

Maar deze geest vormt geen andere 
kerk; zij infecteert meer of minder 
de leden van de Katholieke Kerk. De 
scheiding tussen de gezonde en de 
geïnfecteerde leden is niet zichtbaar, 
alleen al vanwege het feit dat sommige 
leden slechts gedeeltelijk geïnfecteerd 
zijn. Zij is als het verschil tussen het 
goede en het kwade in de Kerk: de 
grens huist in ieder lid zelf, aange-
zien niemand [hier op aarde] perfect 
is! De scheiding zal pas aan het einde 
van de wereld plaatsvinden; niet door 
een menselijk oordeel, maar door het 
Oordeel van Christus zelf, waarlijk 
God en waarlijk mens. Dit wil niet 
zeggen dat de infectie onzichtbaar 
is: zoals de geïnfecteerde ledematen 
duidelijk zichtbaar zijn (en er is geen 
tekort aan schandalen in de Kerk sinds 
Vaticaan II), zo ook is de infectie zelf 
zichtbaar, vooral in diegenen die vol-
ledig geïnfecteerd zijn: modernistische 
theologen, petities van modernistische 
priesters in Oostenrijk7... Men ziet 
deze verkeerde principes toegepast in 
de praktijk van het oecumenisme (As-
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sisi, concelebraties, bezoeken aan sy-
nagogen, het kussen van de Koran…)

Deze verkeerde principes vormen geen 
andere Kerk, zelfs niet een ander deel 
van een [groter] geheel dat de zichtbare 
Kerk zou zijn.

Te zeggen dat “de conciliaire Kerk niet 
langer de Katholieke Kerk is”, wanneer 
men hiermee bedoelt dat de concili-
aire principes, de conciliaire geest geen 
katholieke principes, geen katholieke 
geest zijn, dat is waar: dat was duidelijk 
ook de strekking van sommige woor-
den van Mgr. Lefebvre. Maar wanneer 
men hiermee duidt op een scheiding 
zoals tussen twee verschillende soor-

ten8, dan is dat niet in overeenstem-
ming met de werkelijkheid; het is een 
dwaling en compleet tegenovergesteld 
aan de leer van Mgr. Lefebvre.

Het maken van een onderscheid bin-
nen de zichtbare Kerk tussen een con-
ciliair, verrot deel, dat “niet de Katho-
lieke Kerk is”, en een katholiek deel, 
dat slechts zou bestaan uit dat wat “één 
is, heilig, universeel en apostolisch”, 
dat komt neer op het wegnemen van 
de structuur van de Katholieke Kerk. 
(En inderdaad, de auteur aarzelt niet 
om te schrijven: “de officiële Kerk is 
grotendeels conciliair en niet katho-
liek”). Het deel dat katholiek zou zijn 
gebleven zou dan beroofd zijn van de 

structuur die Onze Heer Jezus Christus 
aan Zijn Kerk gegeven heeft! Zij zou 
dan dus niet meer herkenbaar zijn als 
de Kerk van Christus. Zulke bewerin-
gen zijn dus ontzettend gevaarlijk voor 
het geloof.

Het is waar om te zeggen dat de vier 
kenmerken vanwege de conciliaire cri-
sis op een zekere manier verduisterd 
zijn, minder zichtbaar zijn in het ge-
heel van de Kerk. Bij wijze van voor-
beeld: zo vele priesters en religieuzen 
hebben de heiligste van hun geloften 
verlaten. Dit heeft een vlek achter-
gelaten op de zichtbaarheid van het 
kenmerk van de heiligheid. Daarom 
heeft Mgr. Lefebvre niet geaarzeld om 
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te zeggen dat de kenmerken het meest 
zichtbaar zijn in de gelovigen en de 
priesters die trouw zijn gebleven aan 
de Traditie. Maar nooit heeft hij ge-
zegd dat de Katholieke Kerk slechts 
dat gezonde deel van de zichtbare Kerk 
was! In tegendeel, hij heeft op de Kerk, 
op het geheel van de Kerk, dát toege-
past wat waar was van Christus tijdens 
Zijn lijden: Hij was op dat moment 
amper herkenbaar als Messias, vol-
gens hetgeen Isaïas geprofeteerd had: 
“Veracht en door de mensen verstoten, 
man van smarten, met lijden bezocht; 
woor wien wij ons het gelaat bedek-
ken, dien wij versmaden en verachten” 
(Is 53, 3). Vanwege de modernistische 
crisis verkeert de Kerk als het ware in 
een Passie en is amper herkenbaar. Het 
is overduidelijk dat voor hem de Ka-
tholieke Kerk bestaat uit het geheel en 
niet slechts uit een deel [van de zicht-
bare Kerk].

Men ziet in deze verkeerde voorstelling 
van het onderscheid tussen conciliair 
en katholiek ook de doctrinaire dwa-
ling die de grondslag is van de oppo-
sitie van enkelen tegen Mgr. Fellay in 
dit jaar dat nu ten einde loopt [2012]. 
Immers, de auteur concludeert: “de 
zichtbare hiërarchie   is grotendeels 
conciliair  et niet katholiek”; hetgeen 
logischerwijze voert tot een verweige-
ren van iedere regularisatie. Hij ziet 
niet langer de realiteit van het feit dat 
zij, die de autoriteit bezitten die Onze 
Heer Jezus Christus aan zijn Kerk heeft 
gegeven, iets goeds bezitten - want dat 

wat Onze Heer Jezus Christus heeft 
vastgesteld is natuurlijk uitstekend - en 
dat de misbruiken niets wegnemen van 
de goedheid van de autoriteit zelf, van 
die hiërarchische orde. En dus, als de 
Paus de plaats van de Broederschap in 
deze orde wil regulariseren, dan wil hij 
iets goeds - dus iets waarvan wij niet het 
recht hebben om ons er tegen te verzet-
ten, voor zover hij aan deze orde geen 
slechte voorwaarden verbindt, en hij 
ervoor zorgt dat deze orde duurzaam is.

Aan de grondslag van deze doctrinaire 
dwaling ligt een stilzwijgend voorbij-
gaan aan het grote principe van St. Au-
gustinus tegen de Donatisten9: in the 
Katholieke Kerk schaadt de gemeen-
schap met de bozen de goeden niet, 
voor zover zij niet instemmen met hun 
boosaardigheid”. Een dergelijke dwa-
ling leidt tot een “Carthaagse” notie van 
een “Kerk van puur zuiveren”10, die niet 
geïnfecteerd is door de conciliaire rot: 
een dergelijk begrip is eenvoudigweg 
niet katholiek.

Kyrie eleison! Bidden wij dat de Heer 
medelijden moge hebben met hen die 
door zulke begrippen konden worden 
verleid en dat zij de genade verkrijgen 
om zich te corrigeren, om terug te keren 
tot het traditionele begrip van de Kerk, 
zoals de Kerk het heeft geleerd vanaf het 
begin, in het bijzonder St. Cyprianus 
tegen de Novatianisten11 en St. Augus-
tinus tegen de Donatisten; beide zijn 
auteurs van een werk over de eenheid 
van de Kerk.

Enkele teksten van Mgr. Lefebvre zul-
len deze leer aantonen

“Daarom rekenen wij op de onder-
steuning van uw gebeden en uw vrij-
gevigheid, opdat wij deze vorming van 
priesters ondanks de beproevingen 
voortzetten, deze priesterlijke vorming 
die onontbeerlijk is voor het leven van 
de Kerk. Het is niet de Kerk, noch de 
opvolger van Petrus die ons slaat, maar 
de mensen van de Kerk die doordron-
gen zijn van de liberale dwalingen en 
die hoge functies binnen de Kerk be-
kleden en die van hun macht gebruik 
maken om het verleden van de Kerk 
te doen verdwijnen om een nieuwe 
Kerk in te stellen die niets katholieks 
[in zich] heeft.” (Brief aan vrienden en 
weldoeners, 9 september 1975, in fine).

Met andere woorden: diegenen die 
Mgr. Lefebvre sloegen waren welzeker 
“mensen van de Kerk … die hoge func-
ties binnen de Kerk bekle[ed]den”, 
maar die tegen de Broederschap han-
delden niet als “opvolger van Petrus”, 
maar veeleer als “doordrongen … van 
de liberale dwalingen”.

“De Kerk is niet oecumenisch, nog veel 
minder is zij liberaal oecumenisch; de 
Kerk is missionair. Dit is wat ik zonder 
ophouden herhaald heb tegen Kardi-
naal Šeper12, omdat hij me vroeg om 
kleine verduidelijkingen van enkele 
feiten, van onze gehoorzaamheid, van 
de onderwerping aan de Heilige Vader, 
en dat soort dingen. Ik denk dat het 
noodzakelijk was om het probleem op 
een veel hoger niveau aan te pakken 
omdat het erg diepgaande en verheven 
redenen zijn die ons ervan weerhou-
den om perfect gehoorzaam te zijn aan 
de Paus en aan de Romeinse congre-
gaties. Het zijn buitengewoon belang-
rijke redenen. Het is een geheel nieuwe 
oriëntatie van de Kerk, die niet langer 
een katholieke oriëntatie is, die niet 
langer de oriëntatie van de Katholieke 
Kerk is. Er is een erg groot verschil tus-
sen de missionaire Kerk en de oecume-
nische Kerk. De missionaire Kerk is de 
Kerk die de waarheid [in zich] draagt, 
die weet dat zij de waarheid bezit, en 
die deze waarheid naar anderen brengt 
om hen te bekeren. Haar doel is het 
om te bekeren. Aan de andere kant: 
het oecumenisme heeft tot doel om in 
de dwalingen te vinden wat goed is en 
om, in de praktijk, zich op hetzelfde 
niveau te stellen als de dwaling, om 
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geheel de waarheid op hetzelfde ni-
veau te stellen als de dwaling, en dus 
om de dwalingen te omarmen. En dat 
is absoluut onvoorstelbaar. Dat is de 
vernietiging van de waarheid van de 
Kerk. Men kan hier niet aan toegeven. 
Welnu, alle reformen, en alles dat 
men wil dat wij accepteren, door de 
onderdrukking van de Broederschap, 
door de straffen die men ons oplegt, 
het doel, de intentie is steeds om ons 
alles wat het Concilie gedaan heeft te 
laten accepteren en alles wat sinds het 
Concilie gebeurd is, dat wil zeggen, 
deze nieuwe, conciliaire Kerk, die niet 
de katholieke Kerk is. Deze nieuwe, 
conciliaire Kerk is niet de katholieke 
Kerk vanwege haar oecumenisme. Zij 
beschouwt de dwaling met hetzelfde 
respect als de waarheid: u bent in dwa-
ling, u bent net zo waardig als iemand 
die in de waarheid staat. U bent oneer-
lijk, u bent net zo waardig als iemand 
die in de deugden staat. Dat is niet 
mogelijk. Deze menselijke waardig-
heid, die men tot een mythe verheven 
heeft, komt niet langer overeen met de 
waarheid.” (Geestelijke conferentie te 
Écône, 13 maart 1978)

De twee onderstreepte passages geven 
erg duidelijk aan wat Mgr. Lefebvre 
verstond onder “deze nieuwe, concili-
aire Kerk”; het gaat namelijk om “een 
geheel nieuwe oriëntatie van de Kerk”, 
niet om een gescheiden structuur.

“Deze conciliaire Kerk … volgt wegen 
die geen katholieke wegen zijn en die 
simpelweg leiden tot apostasie13 … 
Het is duidelijk dat voor het Vaticaan 
de enige waarheid die vandaag de dag 
bestaat de conciliaire waarheid is, dat 
is “de geest van het Concilie”, dat is de 
geest van Assisi. Zie daar de waarheid 
van vandaag. En die willen wij niet, 
voor geen geld op de wereld, voor geen 
geld op de wereld! … Omdat wij bij 
de Romeinse autoriteiten de vaste wil 
vaststellen om de Traditie tot het niets 
terug te brengen en om heel de wereld 
te voeren tot die geest van Vaticaan II 
en die geest van Assisi, daarom is het 
dat wij er de voorkeur aan gegeven 
hebben om ons terug te trekken en te 
zeggen: “wij kunnen niet”; het is on-
mogelijk. Het was niet mogelijk om 
ons te stellen onder deze autoriteit … 
in de handen van hen die ons naar de 
geest van het Concilie en naar de geest 
van Assisi willen voeren. Het is onmo-
gelijk. Dat is waarom ik een brief aan 

de Paus gestuurd heb waarin ik Hem 
heel duidelijk gezegd heb: Wij kunnen 
niet, ondanks ons gehele verlangen 
om in volle eenheid met U te zijn, ge-
zien die geest die momenteel in Rome 
heerst en die U ons wil meedelen. Wij 
geven er de voorkeur aan om verder te 
gaan in de Traditie, om de Traditie te 
bewaren terwijl wij afwachten dat die 
Traditie haar plaats weer terugvindt in 
Rome, terwijl wij afwachten dat deze 
Traditie haar plaats weer terugvindt in 
de Romeinse autoriteiten, in de geest 
van de Romeinse autoriteiten.” (Preek 
bij de Bisschopswijdingen van 30 juni 
1988)

Men ziet goed dat zelfs op het hoog-
tepunt van zijn weerstand tegen die 
“conciliaire Kerk”, Mgr. Lefebvre on-
der deze uitdrukking verstaat: “de geest 
van het Concilie, de geest van Assisi   
die heerst in Rome   [dat wil zeggen] 
in de geest van de Romeinse autoritei-
ten”, dat wil zeggen in de geest van de 
mensen van de hiërarchie van de Ro-
meinse Kerk, die de Katholieke Kerk is. 

Monseigneur Lefebvre stond altijd lijn-
recht tegenover deze nieuwe “geest”, 
een geest die niet katholiek is; maar 
hij heeft nooit de Kerk gedeeld in een 
“verrot deel, dat niet katholiek is” en 
een “katholiek deel”, daarmee de Ka-
tholieke Kerk terugbrengend tot een 
eenvoudig deel van de zichtbare Kerk.

1		 De	“identiteit”.	[Alle	voetnoten	zijn	
van	de	vertaler.	Dit	staat	daarom	ver-
der	niet	meer	vermeld.]

2		 Dat	wil	zeggen:	hij	trekt	dus	niet	 in	
twijfel	dat	de	Katholieke	Kerk	de	Kerk	
van	Christus	is,	maar	hij	trekt	in	twijfel	
dat	deze	Katholieke	Kerk	zichtbaar	is.

3		 MYSTICI CORPORIS CHRISTI	 -	Encycliek	
van	Paus	Pius	XII	over	het	mystieke	
lichaam	van	Christus;	van	29	juni	1943.

4		 “Dier”	(geslacht)	is	het	overkoepelende	
begrip,	terwijl	“leeuw”	slechts	een	soort	
dier	is.

5		 Oftewel:	alsof	er	een	overkoepelende	
zichtbare Kerk	zou	zijn,	waaronder	dan	
verschillende	soorten	zichtbare Kerken	
zouden	 vallen,	 zoals	 de	 Katholieke	
Kerk,	de	Anglicaanse	Kerk,	de	“Moder-
nistische	Kerk”,	etc.

6		 In	de	brief	van	de	toenmalig	plaats-
vervangend	Staatssecretaris	Aartsbis-
schop	Benelli	aan	Mgr.	Lefebvre	van	
25	juni	1976.	Voor	de	Franse	tekst,	zie:	
http://tinyurl.com/ac4cs5k	 (laportela-
tine.org),	voor	een	Engelse	vertaling,	
zie:	http://tinyurl.com/cyhenvp	(sspxasia.
com)

7		 Hier	verwijst	de	auteur	naar	een	pe-
titie	 (een	 petitie	 is	 een	 instrument	

voor	 burgers	 om	 (volks-)vertegen-
woordigers	een	signaal	te	geven	dat	
zij	willen	dat	deze	vertegenwoordigers	
gaan	handelen)	van	een	grote	groep	
Oostenrijkse	gelovigen	en	geestelijken	
aan	Rome,	waarin	zij	o.a.	eisen:	zelf	Bis-
schoppen	te	kunnen	benoemen;	gelijke	
rechten	 voor	 vrouwen	 in	 bestuurs-
organen	van	de	Kerk;	 toegang	voor	
vrouwen	tot	het	diaconaat	en	tot	het	
priesterschap;	vrije	keuze	wat	betreft	
het	celibaat	voor	geestelijken,	en	zo	
meer.

8		 Zoals	tussen	een	verrot	deel	en	een	
gezond	deel	van	een	appel;	oftewel:	
tussen	 een	 katholieke	 Kerk	 en	 een	
niet-katholieke	Kerk,	die	beide	deel	
uit	maken	van	de	zichtbare Kerk.

9		 Het	Donatisme	is	een	schismatische	
stroming	uit	de	kerkgeschiedenis.	Zij	
speelt	zich	af	in	de	4e	eeuw	na	Christus,	
na	de	laatste	grote	christenvervolging	
onder	 keizer	 Diocletianus.	 Na	 deze	
laatste	vervolging	wilden	veel	christe-
nen	die	hun	geloof	verloochend	had-
den	weer	opgenomen	worden	in	de	
Kerk.	De	Donatisten	verzetten	zich	
hiertegen	en	wilden	de	excommuni-
catie	 handhaven.	 De	 Paus	 bepaalde	
echter	dat	deze	geëxcommuniceerden	
na	een	passende	boete	weer	in	de	Kerk	
opgenomen	konden	worden,	zoals	het	
ook	al	de	praktijk	van	de	Kerk	was	ge-
weest	bij	eerdere	vervolgingen.

10		 In	Carthago	(de	resten	van	het	oude	
Carthago	liggen	ongeveer	10	km	ten	
westen	van	het	huidige	Tunis,	de	hoofd-
stad	van	Tunesië)	werd	Cæcilianus	in	
312	n.Chr.	tot	Bisschop	gekozen.	Hij	
had	tijdens	een	eerdere	vervolging	het	
geloof	verloochend	en	was	later	weer	
opgenomen	in	de	Kerk.	Enigen	uit	de	
kerk	van	Carthago	accepteerden	deze	
Bisschop	Cæcilianus	niet	(op	grond	van	
zijn	heropname	in	de	Kerk	die	zij	niet	
accepteerden)	en	kozen	een	tegenbis-
schop.

11	Ook	Novatianus	was	(reeds	 in	de	3e	
eeuw)	tegen	de	heropname	van	hen	
die	het	geloof	verloochend	hadden.	In	
het	jaar	251	n.Chr.	roept	hij	zich	uit	tot	
tegenpaus	(tegen	Paus	Cornelius).	Aan	
het	einde	van	het	jaar	251	slaagt	Paus	
Cornelius	er	pas	in	om	60	bisschoppen	
bij	elkaar	te	krijgen	en	Novatianus	in	
de	ban	te	doen.

12		Prefect	van	de	Congregatie	voor	de	
Geloofsleer	(1968-1981).

13		Geloofsafval.

Crisis in de Kerk
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Liturgie

Wij verwachten logischerwijze de ver-
geving van onze zonden wanneer wij 
ze voor God beleden hebben. Dit is 
het Misereatur en het Indulgentiam. Ter-
wijl het “Misereatur slechts een gebed 
van voorspraak is”1 – namelijk een 
wens dat God de naaste bewaart tot 
het eeuwig leven – is het Indulgentiam 
heel anders, in ieder geval in zijn oor-
sprong. Wat als eerste opvalt, is dat 
alleen de priester dit gebed zegt. De 
reden hiervan is eenvoudig: “het Indul-
gentiam is een als smeekbede geformu-
leerde absolutie, waarvan het lijkt dat 
men die lange tijd als sacramentele 
absolutie heeft gezien”2. “Tijdens de 
Hoge Middeleeuwen, nog voordat de 
zwaardere principes van de Scholas-

tische theologie verspreid waren, be-
schouwde men de zondenbelijdenis 
op deze plaats van de Mis in feite als 
een sacramentele biecht, in die mate 
dat die ten overstaan van de priester 
gedaan werd, [althans] wat betreft de 
dagelijkse zonden”3. In dat kader “was 
het Indulgentiam een van de formules 
die de voorkeur genoot […] voordat 
de vandaag de dag in gebruik zijnde 
toekennende formules in gebruik wer-
den genomen”4. Hier dan een korte 
uitleg: de toekennende formules zijn 
die formules die direct tot de boeteling 
gericht zijn ( “ego te absolvo a peccatis 
tuis / ik spreek u vrij van uw zonden”) 
om hem effectief de vergiffenis van 
zijn zonden toe te kennen. Anders 
zijn de als smeekbede geformuleerde 
gebeden, die de boeteling de godde-
lijke vergeving wensen: “Dominus nos-
ter Jesus Christus te absolvat / de Heer 
Jezus Christus vergeve u“. Toen de als 
smeekbede geformuleerde absolutie in 
gebruik was en nog als sacrament werd 
gezien, kon dit gebed natuurlijk enkel 
door de priester worden gesproken. 
Dat verklaart waarom tegenwoordig 
nog altijd “de misdienaar de priester 
slechts antwoordt met het Misereatur, 
terwijl de celebrant, nadat de misdie-
naar het Confiteor gebeden heeft, aan 
het Misereatur ook het Indulgentiam 
toevoegt”5. Daar tegenwoordig tijdens 
de sacramentele biecht de absolutie 
wordt gegeven door een toekennende 
formule (in tegenstelling tot een als 
smeekbede geformuleerde formule), 
heeft het Indulgentiam zijn sacramen-
tele waarde van zondevergeving verlo-
ren, en het verschil met het Misereatur 
is miniem geworden. Beide “beant-
woorden aan de allerlaastste vraag van 
het Confiteor [‘orare pro me ad Dominum 
Deum nostrum’] en wensen de barm-

hartige vergeving van God aan diegene 
die zojuist zijn zonden bekend heeft. 
Zo direct na elkaar geplaatst onderstre-
pen zij de kracht van de goddelijke ver-
geving, in de zin dat “de drie [bijna] 
gelijke uitdrukkingen Indulgentiam, 
absolutionem et remissionem […] op een 
sterkere manier het medelijden van 
God bevestigen”6. Voegen wij daaraan 
toe dat, wanneer “het duidelijk is dat 
het [Indulgentiam] tegenwoordig niet 
langer een sacramentele werking tot 
gevolg heeft, de gevoelens van spijt 
die het geheel [van Confiteor, Misereatur 
en Indulgentiam] veronderstelt, de ver-
geving van de lichte zonden kunnen 
bewerkstelligen”7. Het bidden van het 
Confiteor is immers  een sacramentale, 
dat wil zeggen, dat wanneer het in de 
juiste geest gebeden wordt het voor 
ons de genade van de vergeving van 
onze dagelijkse zonden kan verkrijgen, 
naarmate de spijt die wij in ons inner-
lijk hebben.

Ter vergelijking moet gezegd worden 
dat de “actus paenitentialis” (schuld-
belijdenis) uit het missaal van Paulus 
VIe hierbij verbleekt. Niet alleen kan 
een groot gedeelte ervan naar believen 
worden aangepast, maar de inhoud 
is in aanzienlijke mate verschillend. 
Het Confiteor – wanneer men ervoor 
kiest het te bidden – wordt door de 
priester, de diaken, de acolieten en het 
volk gezamenlijk gebeden. Deze eigen-
schap komt voort uit een protestantse 
inspiratie, zoals Mgr. Bugnini in 1974 
in het tijdschrift Notitiae schreef. De 
verschillende vormen van protestan-
tisme hebben in feite, ieder op hun 
eigen manier, de rol die eigen is aan 
de priester afgezwakt, zodat deze ge-
lijkt op de rol van een gedoopt iemand 
die slechts de verzameling van het 

de Voetgebeden (IV) 
Het Misereatur en het Indulgentiam

Alain de Beaugrain

Na een lange onderbreking gaan wij verder met de bespreking van de liturgie. Terwijl het koor de Intrede-

zang, oftewel het Introitus, zingt – waarmee de Hl. Mis begint – komt de clerus in processie binnen en bidt 

de gebeden aan de voet van het altaar. De Voetgebeden beginnen met een kruisteken. Vervolgens wordt de 

psalm Judica me met de bijbehorende antifoon gebeden, waarmee de vreugde van het naar het altaar gaan 

tot uitdrukking komt. Het Confiteor komt vervolgens deze vreugde weer wat matigen door ons er aan te 

herinneren dat men, om het altaar van God te bestijgen, het geweten moet zuiveren.
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volk voorzit. Wij hebben de realiteit 
van de communautaire dimensie van 
de liturgie reeds behandeld, net als de 
rijkdom van de begrippen “Volk Gods” 
en “vergadering”.8 Ook hebben wij 
behandeld dat het eucharistisch offer 
onder een bepaald oogpunt het werk 
van geheel de Kerk is. Maar, wanneer 
de secretaris van de commissie die de 
nieuwe liturgische boeken maakt zelf 
bevestigt dat hij zich bij de schuldbe-
lijdenis op een protestantse voorstel-
ling gebaseerd heeft, dan verlaat men 
noodzakelijkerwijs – dit is een tauto-
logie – de katholieke opvatting van de 
liturgie. De traditionele Romeinse ritus 
maakt een duidelijk onderscheid tus-
sen de priester, die diegene is die het 
sacrament van de Eucharistie handelt, 
en de rest van het christelijke volk. 
Dit komt op verschillende manieren 
en op verscheidene momenten tijdens 
de Mis duidelijk naar voren. Aan het 
begin van de Mis wordt dit verschil 
duidelijk doordat de priester geheel 
alleen het Confiteor bidt en doordat hij 
alleen het Indulgentiam spreekt; al de 
rest van het christelijke volk, inclusief 
de diaken, is duidelijk hiervan onder-
scheiden. In de Novus Ordo Missae be-
staat het Indulgentiam niet meer en het 
Confiteor wordt door iedereen tegelij-
kertijd gebeden. De Duitse filosoof dr 
Robert Spaemann, sinds lange tijd een 
goede vriend van Kardinaal Ratzinger9 
en iemand die de traditionele litur-
gie promoot, noemt deze manier van 
doen “pure nonsens”10, zelfs vanuit de 

optiek van de gemeenschappelijkheid 
en broederlijkheid, die de vernieu-
wers kennelijk wilden verheffen door 
de “barrière” tussen de priester en het 
volk op te heffen. Professor dr Spae-
mann legt uit: “ik zeg: ‘ik belijd aan 
God, aan alle heiligen een aan jullie, 
mijn broeders’, maar de broeders luis-
teren niet naar mij, aangezien zij zelf 
op hetzelfde moment als ik spreken. 
Kan ik werkelijk mijn zonden belijden 
aan mijn broeder, wanneer hij zelf, op 
hetzelfde moment, zijn zonden aan 
mij belijdt? Antropologisch en psy-
chologisch gezien is dat onmogelijk. 
In de traditionele Mis is het zo – en dit 
is werkelijk iets heel roerends – dat de 
priester zijn zonden aan ons belijdt, 
zijn eigen zonden. En wij, wij belijden 
ze aan God, aan de heiligen en aan de 
priester”.11 Dom Pius Parsch stelt ons 
als benedictijn zijn kloosterlijke, ver-
rijkende kijk voor ogen: “Het Confiteor 
wordt afwisselend door de priester en 
door de dienaren aan het altaar gebe-
den. […] Het is als het ware tegelij-
kertijd een wederzijdse erkenning van 
de fouten, een soort schuldkapittel zo-
als dat gebruikelijk is in de kloosters, 
[en] een gebed van de gemeenschap”12. 
Deze authentieke en op een gezonde 
manier gemeenschappelijke kijk op 
het Confiteor en op de bijbehorende 
absolutiegebeden kan zeer vruchtbaar 
blijken voor de leken die wij zijn, “ge-
wend om de vergeving van onze fou-
ten enkel te zien als een persoonlijke 
zaak tussen God en de ziel. […] De 

Kerk denkt anders. […] In de oude 
Kerk was de openbare boetedoening 
gebruikelijk […]. Bovendien: net zoals 
bij de erkenning van fouten moet het 
gebed ook geïnspireerd worden door 
de naastenliefde zodat de vergeving 
plaats kan vinden”13.

1		 J.A. Jungmann, De eredienst van de 
katholieke kerk tegen de achtergrond 
van haar geschiedenis verklaard, uitg. 
J.J. Romen, Roermond 1957.

2		 François Amiot, Histoire de la messe, 
heruitgave 2000, Ed. du C.I.E.L., 
Parijs, p. 29.

3		 Jungmann, op. cit.
4		 Supra, voetnoot 3
5		 Idem
6		 Dom Pius Parsch, Het Heilig Misoffer, 

het middelpunt van onze eredienst, 
uitg. J. R. van Rossum, Utrecht 
1937

7		 Amiot, op. cit. p. 29.
8		 Zie: Informatieblad nrs. 244 (sep.-

okt. 2009), 245 (nov.-dec. 2009) en 
256 (sep.-okt. 2011).

9		 Nu: Paus-emeritus Benedictus XVIe.
10		Onderhoud met professor dr Robert 

Spaemann, in: Claude Barthe, Recon-
struire la liturgie, Ed. F.-X. de Guibert, 
Parijs 1997, p. 198.

11		 Idem.
12		Parsch, op. cit.
13		Parsch, op. cit.

Liturgie
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Nieuws uit de Kerk en de wereld

Nieuws uit de Kerk 
en de wereld

oproep van de Patriarch van An-
tiochië

“Wij vernieuwen onze oproep aan de 
gehele wereld om de toestroom van 
wapens naar Syrië stop te zetten”. Al-
dus is de oproep die Zijne Heiligheid 
de Grieks-Katholieke Patriarch van An-
tiochië en het gehele Oriënt, Gergorius 
III Laham, heeft gedaan.
Het document herinnert aan de drie 
opeenvolgende explosies van 21 febru-
ari in de wijk Mazraa van de Syrische 
hoofdstad, waarbij 53 doden zijn ge-
vallen, net als 235 gewonden. Boven-
dien is er zeer zware materiële schade 
ontstaan, “vooral in een school en in 
een ziekenhuis”.

Bron: Fides

Egypte: oprichting van een Raad van 
Christelijke Kerken

De belangrijkste vertegenwoordigers 
van de Christelijke geloven van Egyp-
te zijn op 18 februari 2013 bij elkaar 
gekomen om het statuut te onderte-
kenen van een nationale raad voor 
Christelijke kerken. De ontmoeting 
vond plaats in de Koptisch-Ortho-
doxe kathedraal St. Markus in de wijk 
al-Abbasiya te Caïro. De hoofden van 
de vijf in Egypte aanwezig zijnde ker-
ken of gemeentes (te weten: de Kop-
tisch-Orthodoxen, de Katholieken, de 
Grieks-Orthodoxen, de Anglicanen en 

de Evangelischen) hebben aan deze 
verzameling, die een nieuw orgaan 
heeft opgericht, deelgenomen. Onder 
de aanwezigen waren de Koptisch-
Orthodoxe Patriarch Tawadros II, de 
Koptisch-Katholieke Patriarch Ibrahim 
Isaac Sidrak en de Grieks-Orthodoxe 
Patriarch van Alexandrië, Theodoros II.

Bronnen: Cathobel / Fides / Apic

de Islam in Papoea-Nieuw-Guinea

In 1983 werd de Islam in Papoea-
Nieuw-Guinea officieel geregistreerd. 
Sindsdien zijn moslims, die uit het 
buitenland arriveerden, begonnen 
met het “rekruteren” op lokaal niveau, 
een fenomeen dat een uitzonderlijk 
hoge groei kent. In 1986 waren er vier 
moslims in Papoea-Nieuw-Guinea; in 
1990 waren dat er 440 en in het jaar 
2000 waren er 756, verspreid over het 
gehele land. Op dit moment bedraagt 
volgens het islamitisch centrum te Port 
Moresby het islamitisch aandeel van 
de bevolking ongeveer 4.000 man. 
De islamitische gemeenschap beschikt 
over vijftien islamitische centra die ge-
leid worden door een imam. Gelovige 
islamitische jongeren krijgen een beurs 
om in het buitenland aan Koranscho-
len te studeren, zoals in Saoedi-Arabië, 
Maleisië, Indonesië of Fiji. Wanneer zij 
terugkeren, worden zij docent, onder-
zoeker of wetgeleerden van de Koran. 
En wat doet het katholieke episcopaat 
ondertussen? De Commissie voor de 
oecumenisme en de interreligieuze 
dialoog van de katholieke bisschop-
penconferentie heeft vanaf 2002 ont-
moetingen met vertegenwoordigers 
van de islamitische gemeentes georga-
niseerd, die tot op heden plaatsvinden.

Bron: Fides

Kardinaal Barbarin in de moskee 
van Lyon

Na zich geroemd te hebben dat hij de 
Chadâda (het islamitisch geloofsbe-
kentenis) gereciteerd had, heeft Kar-
dinaal Barbarin – in de voetsporen 
van Benedictus XVIe, die de Blauwe 
Moskee te Istanbul bezocht – zich 
naar de moskee van Lyon begeven om 
daar publiekelijk te bidden in het ge-
zelschap van imam Kamel Kabtane. In 
een video van deze gezamelijke cere-
monie zegt de imam terecht dat zij “sa-
men gebeden” hebben, en dat zij niet 
“samen waren om te bidden”. De Hl. 
Drievuldigheid werd niet genoemd in 
het gebed waarin tot Allah (met naam) 
gebeden werd, en waarin delen van het 
Onze Vader gebeden werden om toch 
een schijn van vereffening te wekken.

Bron: La Porte Latine

Het Kindje Jezus van Praag in 
Pakistan

Een beeld van het Kindje Jezus van 
Praag is in Pakistan aangekomen. De 
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kerk van Faisalabad, dat in Punjab ligt, 
zal een heiligdom bouwen en toewij-
den aan het Kindje Jezus om een cen-
trum van bedevaarten te worden voor 
de gelovigen van het gehele land. 
“Naast het heiligdom”, legt Vader Par-
vez uit, “zullen een consultatiebureau 
en een medisch centrum voor kin-
deren worden opgericht. Bovendien 
zullen er ook een basisschool en een 
kleuterschool komen”.

Bron: Fides

Populaire missies in China

Spirituele retraite, mobiele biecht-
stoel, getuigenis van het geloof; dit 
zijn slechts enkele van de initiatieven 
van het bisdom Wen Zhou, gelegen in 
de provincie Zhe Jiang, met als doel 
om de gelovigen aan te moedigen om 
de Vasten tijdens dit Jaar van het Ge-
loof goed te leven. Volgens de site van 
het bisdom heeft op 13 en 14 februari 
een retraite plaatsgevonden in de ka-
thedraal van het bisdom onder de titel 
“Het geloof versterken en het Evangelie 
verkondigen”. Tijdens deze dagen heb-
ben de gelovigen zich geconcentreerd 
op het geloof, ze hebben gebeden, de 
rozenkrans gebeden, gezamenlijk de 
Hl. Mis gevierd, de Kruisweg gebeden, 
etc. Bovendien heeft het bisdom “mo-
biele” biechtstoelen geïntroduceerd. 
Dank zij dit initiatief waren op 15 fe-
bruari elf priesters ter beschikking van 
de meer dan 2.000 gelovigen van de 
parochie van Le Qing. Op deze manier 
zijn vele gelovigen dichter tot de Kerk 
gebracht.

Bron: Fides

overlijden van een Chinese Bis-
schop

Op 4 februari is Zijne Excellentie Mgr. 
Jean-Baptiste Liu Jingshan, Bisschop-
emeritus van het bisdom Uinchuan 
(Ningsia), van de autonome regio 
Ningxia, teruggekeerd naar het huis 
van de Vader.
De Bisschop was bijna 100 jaar oud. 
Hij werd op 24 oktober 1913 in een 
katholieke familie geboren in het 
huidige bisdom Bameng in het bin-
nenland van Mongolië. Nadat hij in 
1942 tot priester was gewijd, was hij 
allereerst pastoor, alvorens te gaan 
werken van het kleinseminarie. In 
1951 werd hij gearresteerd en in een 
arbeiderskamp gestuurd waar hij bijna 
twintig jaar lang varkens gehoed heeft. 
In 1979 kon hij weer pastorale activi-
teiten op zich nemen en ging hij weer 
onderrichten. Bestempeld als “politiek 
crimineel” werd hij in 1983 op 70-ja-
rige leeftijd naar het bisdom Yinchuan 
gestuurd, waar hij vaak zei: “Ik moet 
nog altijd iets doen voor Onze Lieve 
Heer: een mogelijkheid vinden om 
de kerk te bouwen”. In drie jaar tijd 
bracht hij de bouw van een nieuwe ka-
thedraal tot zijn einde. Op 1 augustus 
1993 werd hij tot Bisschop gewijd.
Door zich in te spannen zoals het hem 
was toegestaan, zelfs door vele kilome-
ters per fiets af te leggen om gelovigen 
te dienen en materialen te verzamelen, 
heeft Mgr. Liu de geestelijke en mate-
riële wedergeboorte van de Kerk mo-
gelijk gemaakt in een regio waar het 
Katholicisme bijna geheel vernietigd 
was.

Vernietiging van een kerk in Ab-
beville

Vele populaire overleveringen verhalen 
van kruisbeelden die per wagen ver-
plaatst moesten worden, maar waar 
de paarden weigerden om in beweging 
te komen. De inwoners van Abbeville 
(Frankrijk) zullen zich herinneren 
dat de lift, waarmee de bouwvakkers 
de St. Jacobus kerk wilden afbreken, 
kapot ging… Een vallende steen heeft 
de computer vernield waarmee de 
kooi werd aangestuurd waarin de drie 
bouwvakkers zaten die de kerktoren 
aan het afbreken waren. Het resultaat 

was dat zij drie uur lang op 70 meter 
hoogte vast zaten, terwijl zij wachtten 
op een reparateur die vanuit België 
moest komen. Nadat zij waren bijge-
komen zijn zij die dag niet meer om-
hoog gegaan.

Bron: De krant van Abbeville

Kardinaal Koch en de Priesterbroe-
derschap

Kardinaal Koch, voorzitter van de 
Pauselijke Raad ter Bevordering van 
de Eenheid van de Christenen, heeft 
recentelijk de volgende verklaring af-
gegeven over de theologische posities 
van de Broederschap: “Het is enkel de 
groep van Lefebvristen die de oecume-
nische dialoog, de betrekkingen met 
de Joden en de geloofsvrijheid niet 
accepteren… Men moet zich afvragen 
hoe zij zich als katholiek kunnen voor-
doen… Het gaat om centrale punten 
van de leer van de Heilige Vader, en 
wanneer er een groep is die een raad 
en een leer niet accepteren, dan moet 
men zich afvragen hoe ze zich beiden 
als katholiek kunnen beschouwen… 
Dat is het fundamentele probleem”.

Bron: Angelus Press / Jewish Daily 
Forward

Herinnering van Kardinaal Ries
Kardinaal Ries is op 23 februari over-
leden. Hij werd 93 jaar.
Enkele maanden geleden vroeg men 
hem naar zijn mening over Vaticaan 
II – hij was immers in de gelegenheid 
enkele zittingen ervan bij te wonen. 
Er was [daar] geen sprake van iets dat 
echt interessant was, behalve het fa-
meuze Bar Iona…
“Er waren twee bars [in de sacristieën 
aan beide kanten] en ik heb vastge-
steld dat vanaf het moment dat een 
zitting onderbroken werd tegen een 
uur of 11, dat de bisschoppen zich gi-
gantisch haastten, zo’n dorst hadden 
ze. (…) Ik heb geprobeerd om er naar 
binnen te komen en iets te drinken, 
maar het was onmogelijk, er was geen 

Nieuws uit de Kerk en de wereld
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enkele manier, zoveel mensen waren 
er. Het was vol, vol, vol. Ik ben buiten 
gebleven en heb met een aantal bis-
schoppen gesproken, aangezien er een 
half uur pauze was. (…) Ik weet niet 
of er alcohol gedronken werd; ik kon 
namelijk niet binnenkomen, het was 
propvol, propvol, propvol. In ieder ge-
val werd er koffie gedronken; in Italië 
drinkt men koffie.”

Bron: Cathobel

duitsland: ja tegen de morning-
afterpil

De katholieke kerk in Duitsland heeft 
op 21 februari besloten om de zieken-
huizen toe te staan om aan slachtof-
fers van geweld de morning-afterpil te 
geven.
Dit nieuws werd naar buiten ge-
bracht door Mgr. Robert Zollitsch, 
de voorzitter van de Duitse Bisschop-
penconferentie, na afloop van hun 
volle voorjaarsvergadering te Trier. 
De verklaring schuift zeker ieder ge-
bruik van een pil die een abortus ten 
gevolg terzijde.
Maar, is er op dit moment een mor-
ning-afterpil die niet een abortus ten 
gevolg heeft? En zo ja, welke? Is er 
sprake van een zich op één lijn stellen 
met de laboratoria die beweren dat de 
pil geen abortus bewerkstelligt, omdat 
de zwangerschap pas begint bij de nes-
teling in de baarmoeder, zeven dagen 
na de bevruchting? Dat is een grote 
leugen en niets minder dan een bis-
schoppelijke zegen voor het afdrijven 
in sommige gevallen.

Bron: Jeanne Smits

de “Vaticaanse Bank”

Op 16 februari 2013 heeft Benedictus 

XVIe het mandaat van de Commissie 
van vijf Kardinalen die toezicht houdt 
op het Instituut voor Religieuze Wer-
ken (de bank van Vaticaanstad) her-
nieuwd. De Paus heeft een nieuwe 
voorzitter benoemd, te weten Ernst 
von Freyberg, die een achtergrond 
heeft in de industriële en de financiële 
sector. Hij volgt de Italiaan Ettore Gotti 
Tedeschi op, die in mei 2012 vanwege 
de Vatileaks affaire werd afgezet.
De Duitse aristocraat moet het Vati-
caan helpen om opnieuw op de lijst 
van staten terecht te komen die de 
normen tegen witwaspraktijken res-
pecteren.
Overigens kan men in Vaticaanstad 
dankzij Zwitserse banken weer betalen 
met de pinpas. Deze mogelijkheid was 
enige weken lang geblokkeerd.

Bron: Apic / Imedia / Ami / Be

Motu proprio met betrekking tot 
het conclaaf

Nog geen week na de aankondiging 
van Paus Benedictus XVIe dat hij zijn 
apostolisch ambt zou neerleggen, 
heeft diezelfde Paus een motu proprio 
gepubliceerd waarin hij enkele punten 
van de procedure van de pauskeuze 
aanpast. Hij geeft toestemming aan het 
college van Kardinalen om voortaan in 
conclaaf te gaan zonder vooraf te moe-
ten wachten op het verstrijken van de 
vijftiende dag van het vacant raken van 
de Apostolische Stoel. Het document 
roept in herinnering dat de kiezende 
Kardinalen, alsook de verschillende 
assistenten, de “excommunicatie la-
tae sententiae” op zich afroepen wan-
neer zij een geheim [van het conclaaf] 
openbaren of wanneer zij tijdens het 
conclaaf opnames maken.
Het motu proprio bevestigt dat een 
tweederde meerderheid van stemmen 
nodig is voor de geldigheid van de 
pauskeuze.

Bron: VIS

Een balans van het pontificaat van 
Benedictus XVIe

In veel landen in West-Europa is het 
“pro multis” nog altijd niet correct ver-
taald … zes à zeven jaar na de door 
Kardinaal Arinze destijds vastgestelde 
datum.
Het is duidelijk dat deze vrijblijvende 
en cosmetische geste van Benedictus 
XVIe voor velen een slag in de lucht is 
geweest, maar geen geste van leider-
schap.
Er is geen duidelijker voorbeeld van 
de vrijwillige machteloosheid van dit 
pontificaat dan de niet ondernomen 
“reform van de reform”. Er os geen 
verpletterender bewijs van de wanver-
houding tussen de scherpe analyses 
– honderdmaal herhaald – van Kardi-
naal Joseph Ratzinger en de daden van 
Paus Benedictus XVIe.
Ik herinner me het hoofdartikel van 
Michel Kubler in La Croix in 2005, 
waarin hij zei dat het belangrijkste 
dossier om het pontificaat te beoor-
delen het dossier “liturgie” zou zijn.
Ik bagatelliseer niet het symbolische 
gewicht van Summorum Pontificum 
dat in de geschiedenis zal standhou-
den, maar ik meet de overweldigend 
grote kans die gemist werd om de 
overige 99,9995% van de katholieken 
van de Romeinse Ritus aan te spreken 
(…) de miljoenen en miljoenen die 
in Europa, Noord- en Zuid-Amerika 
en Azië onteerde “vieringen” moeten 
ondergaan die tot dwalingen leiden.
Terwijl dit volgens Joseph Ratzinger 
een van de hoofdoorzaken van de cri-
sis in de Kerk is, zo is toch Paus Be-
nedictus XVIe voor de wolven terugge-
schrokken en heeft de wijngaard van 
de nieuwe liturgie ten prooi laten val-
len aan opschietend slecht zaad. Dat 
is bijzonder spijtig daar hij alle morele 
autoriteit bezat om op zijn minst de 
deur te openen van dit grootse bouw-
terrein, en de [publieke] opinie, of 
men het nou met hem eens was of 
niet, wachtte hier op.

Bron: Luc Perrin (op FC)

Nieuws uit de Kerk en de wereld
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Nieuws uit onze seminaries

Op 2 februari 2013 ontvingen te Wino-
na (VS) 15 seminaristen de soutane, 
waarvan 14 Amerikanen en 1 Cana-
dees. Ook ontvingen 13 seminaristen 
de tonsuur, waarvan 13 Amerikanen 
en 1 Ier. Mgr. Alfonso de Galarreta of-
ficieerde bij deze gelegenheid.
Diezelfde dag ontvingen in Zaitzko-
fen (Duitsland) 8 seminaristen de 
soutane. Daarnaast ontvingen 4 semi-
naristen de tonsuur, waarmee zij zijn 
opgenomen in de stand van de clerus. 
Als teken van hun verloochening van 
de wereld knipt de Bisschop enkele 
[vijf] plukken uit het haar. Mgr. Tis-
sier de Mallerais officieerde tijdens 
deze ceremonie, waar veel gelovigen 
bij aanwezig waren.
In het seminarie van de H. Pastoor van 
Ars (Frankrijk) ontvingen op dat zelfde 
feest van de Presentatie in de Tempel 
16 seminaristen de soutane uit de 
hand van Mgr. Bernard Fellay, Overste 
van de Priesterbroederschap. Bijna 40 
priesters van de Broederschap en uit 
bevriende ordes waren aangereisd voor 
deze plechtigheid.

Bron: La Porte Latine

Nieuwe kapel in Parijs

Op 17 maart verhuist de kapel Sainte-
Germaine naar een prachtige, nieuwe 
kapel die stamt uit het einde van de 19e 
eeuw: Notre Dame de la Consolation. 
Mgr. Fellay, Overste van de Priester-
broederschap, zal er de H. Mis opdra-
gen. De kapel Sainte-Germaine was in 
1974 naast de zaal Wagram gecreëerd. 
Eens was het een gokhal, zoals zo vele 

traditionele kapellen die destijds in 
gebruik waren. Sinds enige tijd waren 
de gelovigen van de Sainte-Germaine 
al op zoek naar een waardigere plaats. 
De vereniging “Mémorial du Bazar 
de la Charité”, eigenaar van de kapel 
Notre-Dame de la Consolation, heeft 
het beheer en de verantwoordelijkheid 
voor de kapel aan de Priesterbroeder-
schap toevertrouwd.

Bron: Riposte Cahtolique

Medische missie op de Filipijnen

Van 25 februari tot 1 maart vond de 7e 
medische missie “Rosa Mystica” plaats, 
georganiseerd door ACIM ASIA, onder 
de leiding van Dr. Dickès en een groot 
aantal artsen en vroedvrouwen die, 
voornamelijk uit Europa, maar ook 
van de Filipijnen, op vrijwilligersbasis 
op deze actie afgekomen waren.
De missie was een groot succes van-
wege de kwaliteit van de organisatie, 
in het bijzonder door de goede door-
stroom, waardoor men kon voor-
komen dat de mensen lang op hulp 
moesten wachten. Het personeel, dat 
soms bijna overspoeld werd door de 
hoeveelheid patiënten, verrichte een 
ware heldendaad door de 3.000 per-
sonen goed te verzorgen.
Deze missie vond plaats onder het 
teken van Onze Lieve Vrouw van de 
Berg Karmel. Tussen de vier- en vijf-
duizend skapulieren zijn opgelegd en 
uitgedeeld (waaronder aan de gouver-
neur van de provincie Iloilo!), want 
maar weinig patiënten kwamen alleen 
naar de missiepost. Over het algemeen 
kwam met met 3 of 4 andere perso-
nen, zelfs al was er maar een ziek.
Een immense vreugde welde op in het 
hart: die van dat te hebben gedaan wat 
Onze Lieve Heer vraagt –  ons egoïs-
me verlaten om ons te wijden aan de 
dienst aan de kleinsten en armsten.

Bron: La Porte Latine

Kroniek van het district

AANKONDIGINGEN

België & Nederland

ZA 18 t/m mA 20 mei 2013
Pinksterbedevaart 
Chartres - Parijs

ZO 2 juNi 2013
Sacramentsprocessie Gerwen
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Werk aan de St-Jozefkerk / Aankondigingen 

Kroniek van het 
district
februari 2013

Zaterdag 2 februari

Feest van de school Onze Lieve Vrouw 
van de Heilige Hoop. Op het feestpro-
gramma staan: een mooi theaterstuk 
over St. Theophanus (die ook op een 
2e februari 1861 de marteldood ge-
storven is) en een korte komedie over 
“Chateaubriand en de kat van Leo 
XIIe”! Het geheel werd omgeven door 
de processie van de eerste zaterdag en 
van Lichtmis.

Zondag 3 februari
In de St. Jozefkerk (Brussel) vallen 
vandaag twee zusters in wit habijt op. 
Het zijn Moeder Marie-Elisatbeth en 
Moeder Marie-Antonin, twee uit Bel-
gië stammende Dominicanessen van 
de congregatie te Fanjeaux (Frankrijk), 
die, op doorreis, enkele dagen in Brus-
sel vertoeven.

Zaterdag 9 februari
In Bierbeek, tentoonstelling van de 
drie replica’s: de lijkwade van onze 
Heer Jezus Christus, de afbeelding van 
onze Lieve Vrouw van Guadelupe en 
het heilig gezicht van onze Heer Jezus 
Christus van Manoppello. Eerwaarde 
D. Fringeli is er aanwezig bij de inzege-
ning van de tentoonstelling, die door 
de nuntius van Brussel wordt gedaan.

In Antwerpen, recolletiedag voor Der-
de-ordelingen en oud-retraitanten, 
om geestelijk in vorm te blijven. Om 
17.00uur is het doopsel van Clément 
Windels, zoon van Emmanuel en Ma-
rie.

Zondag 10 februari
In Gent wordt het Patroonfeest ter ere 
van St. Amandus gevierd. 

Na de hapjes en drankjes toont Eer-
waarde De Clercq een film over de 
Cristeros in Mexico.

Zondag 17 februari

Eerwaarde Pater Wailliez, superieur 
van het district, is uitgenodigd bij 
“Controverse” (RTL TVI) en “Mise au 
point” (RTBF) om op de televisie deel 
te nemen aan een debat over de op-
volging van Paus Benedictus XVIe. Het 
debat is erg oppervlakkig, maar biedt 
toch de mogelijkheid om publiciteit 
voor de Priesterbroederschap te ma-
ken.

Voor het eerst vindt er een Doopsel 
plaats in de Luxemburg. Bij deze gele-
genheid wordt voor het eerst gebruik 
gemaakt van het “draagbare doop-
vont” dat een van de gelovigen uit 
Namen gemaakt heeft.

Diezelfde dag vindt voor het eerst 
een nieuw soort bezinningsdag voor 
jongeren plaats onder leiding van de 
Eerwaarde Pater Champroux: een kor-
te bedevaart in de Hoge Venen (een 
gebied nabij Luik) naar het Benedic-
tijnenklooster Reichenstein. Een vijf-
tiental jongeren maakt gebruik van de 
genade van dat moment.

In Gerwen en Leiden, vastenbezinning.

dinsdag 19 februari
Enkele Litouwers, die ooit de Paters 
Jacqmin en Verlinden in Kaunas (Li-
tauen) geholpen hebben, brengen een 
bezoek aan de priorij van Antwerpen 
en omgeving. Ze vertrekken weer op 
donderdag 28 februari.

Vrijdag 22 februari
Eerwaarde C. de Beer ontvangt de 
brandweer voor een inspectie van ons 
kerkgebouw in Leiden.

dinsdag 26 februari
Na de aanbidding in de St. Jozefkerk 
(Brussel) geeft Eerwaarde Pater Wail-
liez een lezing aan de jongeren over 
de rol van de paus in de Kerk en de 
noodzakelijkheid van een dogmatisch 
leergezag om de crisis te verhelpen. 
De jongeren van Brussel houden met 
grote regelmaat een dinsdagavondaan-
bidding.

Woensdag 27 februari
De voltallige Nederlandstalige gees-
telijkheid uit het district komt bijeen 
voor een leerzame uitstap in Susteren 
(Limburg). In de schatkamer van de 
Amelbergakerk zijn de relikwieën van 
de H. Gregorius van Utrecht (bestuur-
der van het bisdom Utrecht na St. 
Willibrordus) en de H. Albericus, bis-
schop van Utrecht. Daarnaast zijn er 
de relikwieën van de HH. Amelberga, 
Benedicta, Relindis en Caecilia, Abdes-
sen van dit klooster in de 10de eeuw.
Na het eten bezoeken de priesters E.H. 
Caldelas, pastoor te Kerkrade, die hen 
hartelijk ontvangt. Het bezoek loopt 
uit en men ziet er van af om Maastricht 
nog te bezoeken.
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InfoPriesterbroederschap St. Pius X

Colofon

Bestellijst boeken,
cassettebandjes 

en CD’s.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Boeken

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

lieke Kerk  door Fr. Jaak Vermeiren               

q De Heilige Mis
 door pastoor Franz Rudrof                

q Van heilige symbolen, 
 Romano Guardini   

q Gebedenboek                     
 Adveniat regnum tuum                

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

q In Gods Aangezicht, Gebed en me-

ditatie, Dom Augustinus Guillerand 
O. Cart.             

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

q Open brief aan radeloze 
 katholieken
 Aartsbisschop Marcel Lefebvre   

q De Martelaren van Gorkum, 
 voorbeelden van trouw

 door C.J. van Blijswijk

q De heilige van Paray, 

 
€   4,75

€   2,49

€   3,40

€   2,50

€   5,65

€   4,50

€   6,50

€ 13,65

€   4,50

€   9,00

€   6,00

€   1,40
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Priesterbroederschap St. Pius X
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(verantwoordelijke uitgever)
M.L. Bastiaanse
Priorij St. Clemens
Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.
e-mail: info@stpiusx.nl

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

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

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

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

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

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

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

de Kruisvaarder

Tijdschrift voor kinderen

Leerrijk en geestelijk vormend 
met mooie verhalen.

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

Ondersteuning van het 
Eucharistisch Kruisvaarderwerk 
is welkom.

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

Nederlandse vertaling: Toon Bongers

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

€ 6,50

open brief aan de 
radeloze katholieken
door aartsbisschop Marcel Lefebre

De aartsbisschop zegt in dit boek: 

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

€ 9,--
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