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EdITorIAL

Geachte lezers.

Paul Allard vat de geschiedenis van de Romeinse 
vervolgingen tegen het christendom aldus samen: 
“Vanaf 64, datum van de vervolging door Nero, 
tot 313, datum van het Edict van Milaan, was er 
249 jaar verlopen: de Kerk was door zes jaar lijden 
gegaan in de eerste eeuw, 86 in de tweede, 24 in 
de derde, 13 in het begin van de vierde; zij was in 
totaal gedurende 129 jaar vervolgd; 120 jaar rust, 
waarvan 28 in de eerste eeuw, 15 in de tweede, 16 
in de derde. Deze rust had haar in staat gesteld zich 
van haar verliezen te herstellen en zich voor te be-
reiden op nieuwe gevechten”. De vervolging door 
Diocletianus, in het begin van de vierde eeuw, “was 
de vreselijkste en laatste beproeving”.

De Romeinen zouden ongetwijfeld de god van de 
christenen in hun Pantheon opgenomen hebben, 
als de christenen niet zelf dit plan categorisch had-
den geweigerd. Wij zijn geneigd eraan toe te voegen: 
de Kerk heeft het bloed van de christenen slechts 
aan zichzelf te danken; zij heeft de toegestoken 
hand afgewezen en een mooie gelegenheid gemist 
om opgenomen te worden in het mozaïek van de 
godsdiensten en samen te werken voor de vrede 
(van het Keizerrijk) …

In een opvallende toespraak, op 6 december jl. ge-
houden in Milaan, heeft kardinaal Angelo Scola het 
Edict van Milaan (313) genoemd: “De Initium Liber-
tatis, de geboorteakte van de godsdienstvrijheid”. 
“In zekere zin verschenen met het Edict van Milaan 
de twee aspecten die wij tegenwoordig ‘godsdienst-
vrijheid’ en ‘scheiding van Kerk en staat’ noemen 
voor de eerste keer in de geschiedenis. Het zijn twee 
bepalende aspecten voor de goede organisatie van 
de politieke samenleving”.
“Maar”, voegt de papabele eminentie toe, “wij 
kunnen niet ontkennen dat het Edict van Milaan 
een soort ‘mislukt begin’ was. De gebeurtenissen 
die volgden, stonden immers aan het begin van 
een lange en moeizame geschiedenis. De histo-
risch ongepaste vermenging van politieke macht 
en godsdienst kan een nuttige sleutel vormen voor 
de interpretatie van de verschillende stadia die de 
geschiedenis van de praktijk van de godsdienstvrij-
heid heeft doorlopen. De situatie veranderde diep 
met de uitvaardiging van de verklaring Dignitatis 
humanae (1965)”.

Wij bestrijden deze dubbele uitspraak ten zeerste.
Allereerst: het is historische fout om van het Edict 
van Milaan een edict van godsdienstvrijheid voor alle 
godsdiensten te maken. Want het was duidelijk niet de 
bedoeling van Constantijn om aan allen dezelfde rech-
ten te verlenen, maar om het christendom toe te staan, 
een legale godsdienst te worden met het vooruitzicht 
weldra een bevoorrechte godsdienst te worden, zoals 
de rest van zijn beleid bewijst. 
Vervolgens: de kardinaal meent, dat de Kerk zich heeft 
laten meeslepen in de vereniging van de Kerk en de 
staat… en dat zij pas 1650 jaar later is teruggekeerd 
tot de gezonde leer van de godsdienstvrijheid! Dat is 
natuurlijk een nogal lange periode van de geschiedenis 
van de Kerk, waarin de H. Geest is ingedommeld en 
zijn missie om haar te leiden vergeten is. De kardinaal 
van Milaan vindt dus niets beters dan beroep te doen 
op zijn eerbiedwaardige voorganger, de H. Ambrosius 
(340-397), om de godsdienstvrijheid te verdedigen.

Met de twee volgende voorbeelden toont de geschiede-
nis ons echter wat deze grote Kerkleraar dacht zowel 
over de valse godsdienstvrijheid als over de vrijheid 
van de Kerk tegenover een soms verstikkende wereld-
lijke macht.
Na het Edict van Thessaloniki (380) dat de christelijke 
godsdienst erkende als de enige, officiële en verplichte 
godsdienst van het Keizerrijk, smeekte Symmachus, 
de prefect van Rome, de keizer de godsdienstvrijheid 
te verlenen … aan het heidendom (in 384)! De H. 
Ambrosius intervenieert tot tweemaal toe bij de keizer 
om niet toe te geven.
En zes jaar later aarzelde dezelfde heilige bisschop niet 
om de keizer te excommuniceren en hem te dwingen 
tot openbaar berouw na het afslachten van zevendui-
zend inwoners van Thessaloniki.

Tijdens een homilie over de martelaren van Oeganda 
(2 augustus 1969) die hij zelf 
heilig had verklaard tijdens het Concilie, verklaarde 
Paulus VI: “Zij hebben hun leven gegeven voor de vrij-
heid van hun geweten”. Hiermee wordt vooral verge-
ten, dat deze zwarte jongelui, net als de eerste martela-
ren, met hun bloed Christus Koning en de vrijheid van 
Zijn Kerk tegenover de tirannie van de vorsten en de 
valse godsdiensten hebben gepreekt. Hij moet regeren!
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de overwinning van 
Constantijn

Constantijn dreef de ruiterij van 
Maxentius voor de eerste keer terug 
in de omgeving van Turijn. Het uit-
geputte leger van de laatste kwam uit-
eindelijk in de buurt van Rome. Het 
vocht ten noorden van de Tiber, op 
drie kilometer afstand van de heuvel 
van het Vaticaan, tegenover de Milvi-
us-brug die over de Via Flaminia ligt. 
Deze stenen brug is nog altijd te zien 
onder de naam ponte Milvia.

Eusebius van Cesarea 
Voor de slag verschijnt er een teken 
aan de hemel: een lichtgevend kruis 
omgeven door de zin “In hoc signo 
vinces – door dit teken zult gij over-
winnen “.
Wij zijn op 28 oktober 312.

Hetzij omdat de brug in slechte staat 
is, hetzij omdat hij veel te recht is, ste-
ken de troepen van Maxentius de Tiber 
over via een provisorische brug, opge-
bouwd uit aan elkaar gebonden boten. 
Eenmaal aan de andere kant worden 
zij teveel in het nauw gebracht op het 
open veld om te kunnen manoeuvre-
ren. Constantijn profiteert daarvan. Hij 
laat zijn cavalerie aanvallen en brengt 
de vijandige troepen in de war.

In de verwarring probeert iedereen te 
ontvluchten via de rivier, Maxentius 
als eerste. Zijn lijk wordt de volgende 
dag in de rivierbedding gevonden.

Hier volgt het verhaal van de gebeur-
tenissen, door de historicus Eusebius 
van Cesarea (265 – 339).

Godsvrucht van Constantijn
Omdat hij ervan overtuigd was, dat hij 
een omvangrijker en meer onoverwin-
nelijke kracht nodig had dan die van 
de legers, om de illusies van de ma-
gie te verjagen waarop Maxentius zijn 
voornaamste vertrouwen stelde, nam 
Constantijn zijn toevlucht tot bescher-
ming van God. Hij overlegde eerst over 
de keuze welke God hij moest erken-
nen. Hij overwoog dat de meesten van 

zijn voorgangers, die verschillende go-
den hadden vereerd en aan hen wie-
rook en offers hadden aangeboden, 
bedrogen waren door voorspellingen 
vol vleierij; en door orakels, die hun 
slechts goed succes beloofden, en dat 
zij ten slotte ellendig waren omgeko-
men, zonder dat iemand van die go-
den moeite deed om hen te helpen. 
Dat zijn vader alleen hun verdwazing 
had erkend en alleen de goede weg 
had genomen, dat hij slechts God had 
aanbeden gedurende heel zijn leven, 
en dat God als beloning zijn bescher-
mer was geweest, de behouder van zijn 
Keizerrijk, en de bewerker van al zijn 
goederen. (…) Na lange tijd te heb-
ben nagedacht over al deze redenen, 
oordeelde hij dat het de laatste van 
alle dwaasheden was geweest om af-
goden te vereren, van wier zwakheid 
en niet-bestaan hij zulke overtuigende 
bewijzen had. Hij besloot de God van 
Constantius, zijn vader, te kiezen en 
aan te roepen.

Visioen van Constantijn
Constantijn riep de bescherming van 
deze God in, bad hem, zich aan hem 
bekend te maken, en hem bij te staan 
in de toestand waarin zijn zaken zich 
bevonden. Terwijl hij zo bad, had hij 
een prachtig visioen, dat misschien on-
gelooflijk zou lijken, als het door een 
ander werd vermeld. Maar niemand 
hoeft moeite hebben om het te gelo-
ven, omdat deze prins het mij zelf lang 
erna heeft verteld, toen ik de eer had in 
zijn gunst te komen, en toen de prins 
de waarheid van de gebeurtenis heeft 
bevestigd. Hij verzekerde dat hij mid-
den op de dag een lichtgevend kruis 
had gezien met dit opschrift: “Door dit 
kruis zult gij overwinnen”, en dat hij 
buitengewoon verbaasd was geweest 
over dit schouwspel, evenals de solda-
ten die hem volgden.

Dit visioen maakte een zodanige in-
druk op geest van Constantijn dat hij 
er de hele volgende nacht nog door be-
ziggehouden werd. Tijdens zijn slaap 

verscheen de Verlosser hem met het-
zelfde teken dat Hij hem gedurende de 
dag in de lucht had getoond, en beval 
hem een standaard te maken van de-
zelfde vorm, en die te dragen in de ge-
vechten, om zich te beschermen tegen 
het gevaar.

Standaard in kruisvorm
Toen Constantijn bij het ochtendglo-
ren was opgestaan, vertelde hij aan zijn 
vrienden de droom die hij had gehad, 
en toen hij de goudsmeden en de edel-
steenslijpers had laten halen, ging hij 
tussen hen inzitten, legde hun het plan 
en de afbeelding van het teken dat hij 
had gezien voor, en beval hun er een 
zelfde van te maken, verrijkt met goud 
en edelstenen.

Ik heb de standaard gezien die de edel-
smeden maakten volgens de opdracht 
van de vorst, en ik kan er hier gemak-
kelijk de afbeelding van beschrijven. 
Het ziet eruit als een lans, bedekt met 
gouden blaadjes, die een dwarslijn 
heeft in de vorm van een spriet die 
het kruis maakt. Bovenaan de lans is 
er een kroon, versierd met goud en 
edelstenen. De naam van onze Ver-
losser staat aangegeven op deze kroon 
met de twee eerste letters; waarvan de 
tweede een beetje afgesneden is. De 
keizers hebben sindsdien deze zelfde 
twee letters op hun helmen gedragen. 
Er is een sluier van purper gehecht aan 
het hout dat door de lans heen steekt. 
Deze sluier is vierkant van vorm, en 
bedekt met parels, waarvan de pracht 
de bewondering opwekt. Terwijl de 
lans zeer hoog is, heeft hij onderaan 
de sluier het portret van de keizer en 
zijn kinderen, in goud vervaardigd, al-
leen tot halverwege het lichaam. Con-
stantijn heeft zich in de oorlog altijd 
bedekt met deze standaard als een 
schild, en heeft er andere, identieke, 
van laten maken om ze te dragen in 
al zijn legers.

Constantijn stelt zich op de hoogte
Constantijn, die zijn geest helemaal 
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vol had van de verwondering die zo’n 
buitengewoon visioen bij hem had 
veroorzaakt, oordeelde dat er geen an-
dere God was die hij moest erkennen, 
dan die welke hem was verschenen. 
En nadat hij de priesters, en zijn die-
naars had laten halen, vroeg hij hun 
wie deze God was, en wat de zo hel-
dere en schitterende afbeelding was, 
dat hij hun had getoond. De priesters 
antwoordden hem, dat de God die 
hem was verschenen, de enige Zoon 
van God was, dat de afbeelding die 
hem was getoond, het teken was van 
de onsterfelijkheid, en de trofee van de 
overwinning die de Zoon van God had 
behaald op de dood. Zij gaven hem 
de redenen waarvoor Hij was neder-
gedaald op aarde, en legden hem het 
mysterie van zijn Menswording uit. De 
keizer hoorde hen aan met een buiten-
gewone aandacht. Hij vergeleek hun 
uiteenzetting met het visioen dat hij 
had gehad en twijfelde er niet aan, dat 
zij hem de waarheid leerden op bevel 
van God. Hij legde zich vervolgens toe 
op het lezen van heilige boeken, hield 
de priesters altijd bij zich, en besloot 
de God te aanbidden van wie zij hem 
de geheimen hadden bekend gemaakt. 
De hoop die hij had gesteld op zijn 
bescherming, spoorde hem er weldra 
toe aan, te beginnen met het dempen 
van de oproer die ontbrand was door 
de razernij van de tirannen. 

Zonden van Maxentius
De groten en de kleinen, de magistra-
ten en het volk leefden in onderdruk-

king, en vreesden het geweld waarmee 
de tiran [Maxentius] de vreselijkste 
misdaden beging. Het geduld dat zij 
bewaarden te midden van de onrecht-
vaardigste behandelingen, bracht hun 
in geen enkele zekerheid. Op een dag 
beval hij, om een heel oppervlakkige 
reden, aan de soldaten van zijn garde 
een aanval te doen op het volk, dat op 
staande voet werd afgeslacht door de 
wapens, niet die van de Scythen en de 
Barbaren, maar van zijn eigen mensen. 
Het is niet gemakkelijk, de senatoren 
te tellen die hij veroordeelde op valse 
beschuldigingen, met de bedoeling 
om hun goederen weg te nemen.

Maxentius bekroonde zijn andere mis-
daden met de wreedheden en de ont-
wijdingen van de magie, nu eens door 
de buik van zwangere vrouwen open te 
rijten, dan weer om van kinderen van 
enkele dagen te laten vermoorden, dan 
weer door leeuwen te kelen, en door 
afschuwelijke offers op te dragen, om 
de duivels aan te roepen, en de oor-
log waardoor hij bedreigd werd, af te 
wenden. Hij hoopte door deze trucs 
de overwinning te behalen. Maar hij 
behandelde zijn onderdanen met zo’n 
buitengewone hardheid, dat zij onder 
zijn heerschappij honger leden, een 
hongersnood zoals in de voorgaande 
eeuwen er geen was geweest.

Nederlaag van Maxentius
Het medelijden dat Constantijn met 
hun ellende had, legde hem de wapens 
in de handen tegen degene die er de 

veroorzaker van was. Nadat hij de be-
scherming van God had ingeroepen, 
en van de Verlosser, zijn enige Zoon, 
liet hij zijn leger optrekken onder de 
standaard van het Kruis met de bedoe-
ling de Romeinen weer in het bezit 
te stellen van hun vroegere vrijheid. 
Maxentius, die liever zijn vertrouwen 
stelde op de illusies van de magie dan 
op de genegenheid van zijn onder-
danen, durfde Rome niet te verlaten. 
Maar hij bracht garnizoenen in alle 
steden waarvan hij de vrijheid had 
onderdrukt, en legde troepen in hin-
derlaag op de doorgangen. Constan-
tijn, wiens onderneming God steunde, 
brak gemakkelijk door al deze troepen 
heen, en kwam tot in het hart van Ita-
lië.

God wilde niet dat Constantijn ge-
dwongen werd beleg te slaan voor 
Rome, om zich meester te maken van 
Maxentius. (…) Toen deze tiran op de 
vlucht was geslagen door de troepen 
van Constantijn, die gesteund werd 
door de bescherming van de hemel, 
wilde hij een brug over gaan, waar hij 
een machine had opgesteld om zijn 
vijand te overvallen. Onze godsdien-
stige prins werd bijgestaan door de 
God die hij aanbad, en de zondaar 
kwam om in de val die hij had opge-
steld, zodat voor hem de woorden van 
de H. Schrift konden gelden: “Hij heeft 
een kuil gegraven, en hij zal zelf vallen 
in de kuil die hij gegraven heeft, zijn 
ongerechtigheid zal zich tegen hem 
keren, en zijn gewelddadigheden zul-
len op zijn hoofd terugvallen”. Toen 
de machine zich gedeeltelijk geopend 
had op de tijd waarop dat het minst 
verwacht werd, zonken de schepen tot 
op de bodem. De goddeloze viel als 
eerste als een massa lood met de sol-
daten die hem omringden. Het leger 
dat God de overwinning had gegeven, 
kon toen dezelfde gezangen zingen die 
de Israëlieten vroeger hadden gezon-
gen tegen de Farao en zeggen zoals zij: 
“Laat ons zingen voor de Heer, want 
hoog is Hij verheven. Paard en ruiters 
wierp Hij in zee. Mijn hulp is Hij ge-
weest, mijn beschermer en mijn heil. 
Wie is gelijk aan u onder de goden, 
Heer, wie is gelijk aan u? Uw roem is 
verschenen onder uw heiligen. Zij trekt 
de bewondering, en u hebt wonderen 
verricht”.
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Het Edict van Milaan en 
de kerstening van het 

Keizerrijk
De Grote Vervolging tegen de christenen 
begon in 299 met de uitsluiting van de ge-
doopte soldaten uit het leger, omdat deze 
laatste weigerden wierook te branden voor 
Caesar. Daarna, van februari 303 tot fe-
bruari 304,  gaven vier keizerlijke edicten 
van Diocletianus het bevel de heilige boe-
ken te verbranden en overal in het rijk de 
kerken te slopen. De vervolging bereikt haar 
hoogtepunt met een edict dat aan het begin 
een algemeen offer voorschrijft voor heel het 
keizerrijk, op straffe van dood of van ver-
oordeling tot dwangarbeid in de mijnen.

Na verschillende jaren van broederoor-
logen en de eliminatie van zijn rivaal 
Maximin Daïa in april 313, bleef de 
Doorluchtige Licinius alleenheerser over 
het oostelijke deel van het keizerrijk. 
Constantijn, steunend op zijn overwin-
ning bij de Milviusbrug over zijn rivaal 
Maxentius, die het westelijk deel houdt, 
overreedt hem een gemeenschappelijke 
verklaring uit te geven in het Latijn en 
het Grieks, de twee talen van het keizer-
rijk, om de burgerlijke vrede te herstel-
len. Zij is bekend onder de naam edict 
van Milaan.

Op 15 juni 313 wordt in Milaan een 
rondschrijven gepubliceerd, geadres-
seerd aan de gouverneurs, over het her-
stel van de Kerk (de restituenda ecclesia 
huius modi litteras).  

“Ik, Augustus Constantinius, alsook ik, 
Licinius Augustus, door een gelukkig 
toeval bijeengekomen in Milaan om te 
spreken over alle problemen van vei-
ligheid en algemeen welzijn, hebben 
gemeend op de allereerste plaats die 
te moeten regelen, onder andere met  
voorschriften die van dien aard zijn 
dat ze, volgens ons, het welzijn van de 
meerderheid verzekeren, waarop de 
eerbied voor de godheid berust, dat wil 
zeggen om zowel aan de christenen als 
aan allen de vrijheid en de mogelijkheid 

te geven om de godsdienst van hun keus 
te volgen, opdat alles wat er aan god-
delijks is in het hemels verblijf welwil-
lend en gunstig kan zijn, voor onszelf 
en voor allen die zich onder ons gezag 
bevinden.

“Daarom hebben wij geloofd, in een 
heilzaam en heel rechtvaardig plan, de 
beslissing te moeten nemen om deze 
mogelijkheid niet te moeten weigeren 
aan wie dan ook, of hij zijn ziel heeft 
gehecht aan de godsdienst van de chris-
tenen, of aan die waarvan hij denkt dat 
hij hem het best past, opdat de hoogste 
godheid, aan wie wij een spontane eer 
brengen, ons in iedere zaak zijn gebrui-
kelijke gunst en welvarendheid kan be-
tuigen.

“Het past dus, dat uw excellentie weet 
dat wij hebben besloten, waarbij wij de 
beperkingen in de eerder aan uw kanto-
ren gezonden geschriften over de naam 
van de christenen geheel intrekken, de 
bepalingen op te heffen, die ons heel 
hinderlijk leken voor al degenen die be-
sloten hebben zich te houden aan de 
godsdienst van de christenen, dat vrij 
en volledig te doen, zonder verontrust 
of mishandeld te worden. 

“…je plichtsbetrachting weet dat de-
zelfde mogelijkheid om zich aan hun 
geloof en hun eredienst te houden 
wordt verleend aan de andere burgers, 
openlijk en vrij, zoals het past in onze 
tijd van vrede, opdat ieder het vrije recht 
heeft om de eredienst van zijn keus te 
praktiseren. Wat onze actie heeft be-
paald, is de wil om niet de schijn te 
wekken, dat we ook maar de minste 
beperking hebben opgelegd aan de een 
of andere eredienst of godsdienst.
“Ziehier, bovendien, wat we hebben 
gemeend te moeten beslissen over de 
gemeenschap van de christenen: de lo-
kaliteiten waarin de christenen vroeger 

de gewoonte hadden bijeen te komen… 
moeten zonder betaling aan hen wor-
den teruggegeven.

De kerstening van het keizerrijk
Constantijn blijft de heidense ritue-
len leiden in zijn kwaliteit van pontifex 
maximus (opperpriester). Hij leidt ook 
de Senaat die zetelt in Rome en waarvan 
alle leden trouw zijn gebleven aan het 
traditionele heidendom.

Hij stelt zich eerst tevreden met het ver-
bieden van de dierenoffers, waarvan hij 
een afschuw heeft.

In 315 verschijnen de eerste christelijke 
symbolen (het monogram van Chris-
tus) op de keizerlijke munten; de laat-
ste heidense afbeeldingen verdwijnen 
in 323.

Tegen 321 wordt de zondag officieel 
feestdag. Eerst ter ere van de god Sol in-
victus (zoals in het Nederlands en het 
Engels, “zondag, Sunday”, de dag van de 
Zon), wordt het steeds meer de dag van 
de Heer (“dies dominica”, dimanche, do-
mingo, domenica).

In 325 wordt het eerste oecumenische 
concilie van Nicea bijeengeroepen door 
keizer Constantijn die een einde wilde 
maken aan de ariaanse ketterij.

Van 361 tot 363 probeert keizer Julia-
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nus, “de Afvallige” genoemd, terug te 
krabbelen door weer de vervolging van 
de christenen te doen opleven.

Ten slotte verheffen Theodosius I en 
Gratianus, beide christen, op 28 febru-
ari 380, door het Edict van Thessaloni-
ki, het christendom tot de rang van de 
enige officiële en verplichte godsdienst 
van het Keizerrijk. Het is een uitdruk-
kelijke veroordeling van het arianisme: 
“Al onze volken… moeten zich aan-
sluiten bij het geloof dat door Petrus 
aan de Romeinen is overgeleverd, wat 
paus Damasus belijdt… dat wil zeggen 
erkennen… de ene Godheid en de H. 
Drie-eenheid van de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest. Alleen zij die deze 
wet naleven, hebben het recht op de 
naam katholieke christenen. Wat be-
treft de anderen, die idiote dwazen, zij 
zijn ketters en met schande overladen, 
de plaatsen waar zij bijeenkomen heb-
ben niet het recht op de naam kerken, 
zij zullen de wraak ondergaan, eerst 
van God, daarna van ons…”

Keizer Gratianus draagt dan niet lan-
ger meer de titel van pontifex maximus 
(opperherder) van de Romeinse gods-
dienst.

In 391 wordt het heidendom het voor-
werp van een expliciete veroordeling. 
Het wordt verboden “zich te bezoe-
delen bij het offeren, een onschuldig 
slachtoffer te doden, binnen te dringen 
in een heiligdom, een tempel te bezoe-
ken, afgodsbeelden te aanbidden die 
uit de handen van sterfelijke mensen 
voortkomen”.

De H. Ambrosius en de vrijheid van 
de Kerk
Twee acties van de H. Ambrosius, 
aartsbisschop van Milaan, illustreren 
zijn houding tegenover de keizerlijke 
godsdienstpolitiek. 

Het rekest van Symmachus
Na de slag bij Actium (31 v. Chr.) had 
de toekomstige Augustus in Rome, 

in het gebouw van het Stadsbestuur, 
een aan Victoria toegewijd altaar laten 
plaatsen; bij binnenkomst liet elke se-
nator er een beetje wierook branden. 
Met de triomf van het christendom 
waren dit altaar en het beeld, symbo-
len van de godsdienstige traditie van 
de Stad, verwijderd uit de vergaderzaal 
van de senaat. In 384, richtte Symma-
chus, toen prefect van Rome, een offi-
cieel rapport tot keizer Valentinianus II 
(375 – 392) (dat een ontroerend plei-
dooi is voor het heidendom) waarin 
hij vroeg om het herplaatsen van dit 
altaar.
Het conflict was niet alleen ideolo-
gisch; belangrijke materiële kwesties 
waren verbonden aan de godsdienstige 
keuzen van de keizerlijke macht: de 
heidenen vroegen bijvoorbeeld, dat 
aan hun priesters en aan de vestaalse 
maagden een traktement en vrijstel-
ling van belasting zouden worden 
verleend.

Het rapport werd besloten met een 
beroep op de godsdienstvrijheid voor 
alle mensen: “Het kan niet zijn dat de 
mens zulk een groot mysterie bereikt 
langs één weg”. De overheid moet dus 
iedereen de godheid laten aanbidden 
zoals hij het wil.

De aartsbisschop van Milaan, ingelicht 
over het gedrag van Symmachus, rea-
geerde en richtte twee energieke brie-
ven aan Valentinianus II die het ver-
zoek van Symmachus verwierp. Hier 
volgt de tweede:

“Ambrosius, bisschop, aan de zeer ge-
lukkige vorst en zeer welwillende kei-
zer Valentinianus Augustus.

Zodra ik heb vernomen dat de zeer 
beroemde Symmachus, prefect van de 
Stad, een rapport had opgesteld aan 
Uwe Welwillendheid, waarin hij vroeg 
dat het altaar dat was weggehaald uit 
het gebouw van het Stadsbestuur van 
Rome, zou teruggeplaatst worden en 
dat u… uw instemming met de eis van 
de heidenen had geweigerd, heb ik u 
een memorie aangeboden… ik heb 
niettemin een exemplaar van het rap-
port opgevraagd. Vandaag wil ik dus 
antwoorden op de uitspraken van dit 
rapport.

Hij stelt het voor alsof Rome in tra-
nen is, waarbij hij met een klaaglijke 
stem eist wat hij zijn “voorouderlijke 

cultusceremonies” noemt. Het zijn die 
riten, zegt hij, die Hannibal hebben te-
ruggedreven van uw stadswallen en de 
muren van het Capitool. Maar door de 
kracht van deze riten op te hemelen, 
doet hij hun zwakte blijken. Hanni-
bal heeft dus lange tijd de Romeinse 
godsdienst bespot, en hij is als over-
winnaar gekomen tot voor de muren 
van de Stad, hoewel de goden meest-
reden tegen de Carthager. Wat zal ik 
zeggen over Jupiter? De eersten van het 
Romeinse leger zouden niet hebben 
kunnen weerstaan aan hun komst in 
het hart van het Capitool, als de gan-
zen gans hen niet hadden verraden 
met hun geschrokken gesnater? Dat 
zijn dus de tempelwachters van Rome! 
Waar was Jupiter dan? Sprak hij in het 
lichaam van de gans?... Dat is niet de 
boodschap van Rome. Het zijn andere 
woorden die zij richt tot de Romeinen.

“Ik heb met andere methodes de we-
reld onderworpen. Camillus, die de 
veldtekens weer op hun plaats had 
gezet die van het Capitool waren ver-
wijderd, vocht en hakte de overwin-
naars in de pan: zijn roem verspreidde 
hen die de godsdienst niet uit elkaar 
had gedreven… Was toen het altaar 
van Victoria ook niet op zijn plaats? 
Neemt u mijn vergissing niet kwalijk. 
Mijn grijze ouderdom heeft zich het 
schaamrood op de hals gehaald. Ik 
bloos er niet van, met de hele wereld, 
over te gaan tot een gevorderde wereld. 
Het is zeker waar dat geen enkele leef-
tijd te oud is om grondig te leren. Een 
ouderdom die zich niet kan corrigeren, 
moet blozen.”

“Zulk een groot mysterie kan niet be-
reikt worden langs één weg”, zegt hij. 
Wat u niet weet, is, dat hebben wij le-
ren kennen door de stem van God. En 
wat u zoekt door gissingen, hebben 
wij ontdekt vanuit de wijsheid en de 
waarachtigheid van God. Uw inzichten 
komen dus niet overeen met de onze.”

Het bloedbad van Thessaloniki
Toen keizer Theodosius, in 390, over-
haast de slachting van verschillende 
duizenden demonstranten in Thessa-
loniki had bevolen, excommuniceerde 
Ambrosius hem in het openbaar. Na 
enkele weken van aarzeling onder-
wierp Theodosius zich publiekelijk 
aan de openbare penitentie die de 
bisschop hem oplegde en werd hij 
opnieuw in de Kerk opgenomen.

doSSIEr
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de kroning van 
koningen1

MGr. LEfEBVrE

Mgr. Marcel Lefebvre

“Eminentie, wij werken in twee lijnrecht tegenovergestelde richtingen: ú werkt aan de ontkerstening van de 

maatschappij, van de menselijke persoon en van de Kerk, en wij werken aan de kerstening. We kunnen het 

niet met elkaar eens worden.”

Ik heb tegen kardinaal Ratzinger gezegd: 
“Voor ons is Christus alles; Onze Heer Je-
zus Christus is alles, Hij is ons leven. De 
Kerk is Onze Heer Jezus Christus, zij is 
Zijn mystieke Bruid. De priester is een 
andere Christus; zijn Mis is het offer van 
Jezus Christus en de overwinning van Je-
zus Christus door het kruis. Ons seminarie: 
daar leren de seminaristen Christus bemin-
nen, en zij zijn  helemaal gericht op de 
heerschappij van Onze Heer Jezus Christus. 
Ons apostolaat is de heerschappij van Onze 
Heer Jezus Christus. Dat is wat wij zijn.

En ú doet het tegenovergestelde. U hebt me 
zojuist gezegd dat de maatschappij niet 
christelijk hoeft te zijn, niet christelijk kan 
zijn; dat het tegen haar natuur is! U hebt 
me willen bewijzen dat Onze Heer Jezus 
Christus niet kan en niet moet heersen 
over de maatschappij. En u wilt bewijzen 
dat het menselijk geweten vrij is tegenover 
Onze Heer Jezus Christus!... ‘Wij moeten 
hun de vrijheid laten en een autonome 
maatschappelijke ruimte gunnen’, zoals u 
zegt. Dat is ontkerstening. Welnu, wij zijn 
voor de kerstening”.

Ziedaar. Wij kunnen het niet met elkaar 
eens worden. En ik verzeker u, dat is de 
samenvatting. Wij kunnen die mensen 
niet volgen.

Het is afval van het geloof. Zij gelo-
ven niet meer in de godheid van Onze 
Heer Jezus Christus die moet heersen. 
Waarom? Omdat dat tegen de oecu-
mene ingaat. Dat is het. Dat gaat tegen 
de godsdienstvrijheid en tegen de oe-
cumene in. De godsdienstvrijheid en 
de oecumene, die raken elkaar, dat is 
hetzelfde.

Want, als de maatschappij christelijk 
is, als Onze Heer over de maatschappij 
heerst, hoe kan de christen dan goed 

omgaan met de joden, de protestan-
ten, de moslims, de boeddhisten, enz.? 
De christen kan geen oecumene meer 
volgen, dat is niet meer mogelijk. Als 
de christen stelt dat Onze Heer Jezus 
Christus, met zijn kruis, moet heersen 
over de maatschappij, dan is dat voor-
bij, dan is dat niet meer mogelijk. La-
ten we dus het kruis van Jezus Christus 
verbergen, laten we Onze Heer Jezus 
Christus verbergen, laten we niet meer 
over Onze Heer Jezus Christus spreken 
in de maatschappij, de multireligieuze, 
pluralistische maatschappij, enz. Nee, 
dat is niet mogelijk, niet mogelijk!

Op dezelfde wijze, nietwaar, wordt ook 
de vrije menselijke persoonlijkheid ont-
kerstend. Zij moet geloven – zij is niet 
vrij – zij moet geloven, anders wordt 
zij veroordeeld. Onze Heer heeft dat 
gezegd. Is dat waar of is het niet waar? 
Dus, als zij moet geloven, dan is zij niet 
meer vrij.

“De gewetensvrijheid, de autonome maat-
schappelijke ruimte”: dat zijn hun grote 
woorden. Wat wil dat zeggen? Auto-
nome maatschappelijke ruimte voor 
alle godsdienstige gevoelens en de 
godsdienstige ideeën die de mens in 
zijn geweten kan ontwikkelen. Ik vraag 
u even. Daarachter volgt natuurlijk de 
moraliteit. Er zijn niet alleen de ideeën; 
achter de ideeën is er natuurlijk ook de 
moraliteit die met dat alles komt.

Dus vrijheid, autonome maatschappe-
lijke ruimte… Tot waar gaat die, de au-
tonome maatschappelijke ruimte? “Tot 
aan de openbare orde”. Als die vrijheid 
de openbare orde niet hindert, dan is 
de mens vrij, de maatschappij heeft er 
niets mee te maken. Het is onbegrijpe-
lijk, onbegrijpelijk.

Dat heeft hij tegen me gezegd op 14 
juli [1987], hij is daarmee begonnen. 
Met te willen bewijzen dat de Staat geen 
godsdienst moest hebben. En dat het in 
het wezen van de Staat ligt.

Toen heb ik tegen hem gezegd: “Toe 
nou, vijftien eeuwen Kerk weerleggen wat u 
zegt, Eminentie, kom nou toch! En de kro-
ning van koningen, wat was de kroning 
van koningen en prinsen? Tenzij smeken, 
vragen aan God, hun het katholieke geloof 
te schenken, hun de kracht te schenken om 
het katholieke geloof te bewaren in hun 
land, de christelijke zeden en gebruiken te 
vermeerderen, de christelijke deugden, de 
Kerk te verdedigen tegen haar vijanden, 
enz. Dat was heel de kroning van de ko-
ning. Hij kreeg het zwaard, waarom? Om 
[de christenheid] te verdedigen tegen de 
vijanden van het geloof.

O, maar dat is een buitengewone en 
abnormale periode.
Nee toch, vijftien eeuwen!... dat is nog 
al wat.
Het is abnormaal. Wij houden ons aan 
het Evangelie!”

Zich aan het Evangelie houden! Nu 
vraag ik u toch, dat is gemakkelijk ge-
zegd. Dat is absoluut onjuist. Alsof de 
H. Paulus niet had gezegd: Oportet illum 
regnare, “Hij moet heersen”. Kom nou, 
alles is voor de heerschappij van Onze 
Heer in het Evangelie. Toe nou, toch! 
Ofwel, dan is er geen Evangelie meer. 
Het is ongelooflijk, ongelooflijk!

1   Uittreksels van een conferentie van 
Mgr. Lefebvre, op 4 september 1987 gege-
ven aan priesters van de Priesterbroeder-
schap St. Pius X.
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de martelaren van 
oeganda1

Dom Antoine Marie osb

Groene heuvels, koele dalen en een weelderige plantengroei maken van Oeganda een prachtig land. Zijn 

inwoners, de “Baganda”, leven in hutten van takken. Het ambacht is gevarieerd: de mensen bewerken ijzer, 

maken aardewerk, stoffen, manden, matten en muziekinstrumenten.

Het land wordt bestuurd door een ko-
ning met een absoluut gezag; hij heeft 
een groot aantal pages. Deze worden 
gerekruteerd onder de kinderen van 
zijn officieren. Polygamie, slavernij en 
ontucht komen veel voor. Toch is de be-
volking waardig op het gebied van kle-
ding en beleefdheid. Vol respect voor het 
gezag en dapper, zijn de Baganda trouwe 
onderdanen en onverschrokken krijgers.

De God van de Baganda, Katonda, 
wordt vereerd te midden van andere 
goden, die de tovenaars beweren te ver-
tegenwoordigen. Vanaf 1852 is de Islam 
binnengebracht door de karavanen van 
handelaren. Die heeft in de geest van de 
elites de heidense godsdienst aan het 
wankelen gebracht. In 1875 komt de 
Engelse onderzoeker Stanley, twee jaar 
later gevolgd door anglicaanse missiona-
rissen, die even moedig als edelmoedig 
zijn. Eén van hen, Mister Mackay, vestigt 
zich in 1879 in de hoofdstad Roubaga.

In 1879 heet de monarch van de Bagan-
da, Mutea. Elegant, trots en machtig, is 
hij autoritair en lichtgeraakt. Intelligent 
en slim, begrijpt hij snel dat de komst 
van de Europeanen (Engelsen, Belgen, 
Fransen, Duitsers) op competitie zal uit-
draaien: hij zal kunnen spelen met hun 
rivaliteiten en onderhandelen met de 
meest biedende. In februari 1879 brengt 
de komst, als verkenners, van pater Si-
meon Lourdel (1853 – 1890) en van de 
broeder die hem vergezelt, het hof van 
Mutesa in rep en roer. Maar de koning 
ontvangt hen uiteindelijk welwillend. 
Hij installeert hen nabij de hoofdstad 
en onderwerpt hen aan een streng toe-
zicht. Als zij horen dat de broeder die 
pater Lourdel vergezelt hem “Mon Père” 
noemt, denken de Baganda dat dit zijn 
naam is, en zij maken er de vorm “Ma-
péra” van, waaronder hij voortaan in het 
land zal worden aangeduid.

Bij de zorg voor de evangelisatie voegen 
de paters die voor de materiële ontwik-
keling. Pater Lourdel gaat op een prettige 
manier met de mensen om en geeft, uit-
gerust met zijn medicijnkoffer, de eerste 
verzorging met een succes die hem een 
stevige reputatie bezorgt. Zijn hoffelijke 
manieren verbazen: de mensen ver-
wachten een dergelijke hartelijkheid niet 
van een man die beschouwd wordt als 
meerdere. Verschillende Baganda wen-
den zich tot hen om diverse redenen, 
maar, in de eerste tijd biedt niemand de 
serieuze hoop op een bekering. Koning 
Mutesa geeft op een dag zijn wens te 
kennen om katholiek te worden: pater 
Lourdel antwoordt hem dat hij eerst 
moet afzien van de polygamie, maar 
de koning is daar niet voor te vinden 
(…). De eerste minister, echter, ziet met 
een groot misnoegen de invloed die de 
paters uitoefenen. Dezen leggen zich 
erop toe, een zo groot mogelijk aantal 
kinderen terug te kopen van de Arabi-
sche slavenhandelaren; ze vangen ze op 
in een weeshuis en leren hun de ware 
godsdienst.

De obstakels voor het apostolaat
In 1881 halen de Arabische voorstan-
ders van de negerslavernij, wier handel 
wordt belemmerd door de tegenwoor-
digheid van de missionarissen, Mutesa 
over om de Islam tot staatsgodsdienst 
te verklaren; maar pater Lourdel slaagt 
erin dit plan te laten mislukken. Talrijke 
Baganda hebben gekozen voor het ka-
tholieke geloof na tot de islam of het 
protestantisme te zijn overgegaan, en 
dikwijls tot het tweede na de eerste. Zij 
hebben de paters lang geobserveerd en 
hebben zorgvuldig geluisterd naar hun 
leer en hebben daarna vrijwillig een be-
sluit genomen. Zij worden uitstekende 
catechisten en de voortplanting van het 
christendom zou veel sneller gaan als de 
leiders hun dienaars niet verhinderden, 
de godsdienst te leren, en als de missi-

onarissen zich vrij zouden kunnen ver-
plaatsen in het land.

(…) De voorstanders van de negersla-
vernij en de notabelen, woedend om 
de toenemende invloed van de Mapéra, 
zweren eeuwige haat tegen de paters. 
Van zijn kant ziet pater Lourdel in de 
polygamie van de groten, die de arme 
dorpsbewoners echtgenotes ontnemen, 
een oorzaak van de homoseksualiteit die 
veelvuldig voorkomt. De koning zelf laat 
zich daartoe verleiden en ook tot de pe-
dofilie. Mapéra leert aan zijn catechume-
nen dat het door God verboden wordt, 
op dit punt toe te geven aan de grillen 
van de koning. Een flinke houding tegen 
de wensen van de koning stelt ze bloot 
aan zijn woede en aan de dood, maar 
deze jonge christenen weigeren zonder 
zich aan de koning te geven. Zij vormen 
al snel een groep van serieuze jongeren, 
die werkelijk hun dagelijkse gedrag in 
overeenstemming willen brengen met 
de ontvangen lessen, terwijl zij de ko-
ning met toewijding dienen.

Koning Mwanga
Maar eind 1882 aarzelt de koning op het 
gebied van de godsdienst, en hij vreest 
de Europese machten, waarvan de Blan-
ken als vertegenwoordigers beschouwd 
worden; daardoor komen de paters in 
een reële onveilig situatie. Zij besluiten 
daarom een poos weg te gaan uit de 
missie en schepen zich, op 20 novem-
ber, in voor het zuiden van het Victo-
riameer. Ze laten 20 gedoopten achter 
en meer dan 440 catechumenen. In hun 
afwezigheid organiseren de christenen 
zich, onder leiding van de catechisten, 
merendeels tussen twintig en dertig jaar 
oud. Op 10 oktober 1884 sterft Mutesa, 
omgeven door de moslims, de Koran op 
zijn borst.

Zijn zoon Mwanga wordt gekozen om 
hem op te volgen. Open, nieuwsgierig 
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en vriendelijk, was hij dikwijls de paters 
komen bezoeken en had veel vertrou-
wen en genegenheid getoond voor pa-
ter Lourdel. Voor hij vertrok, had deze 
tegen hem gezegd: “Zodra jij koning 
bent, komen wij terug”. (…) Half juli 
1885 zijn de paters terug. Zij stellen 
vast dat de Kerk is gegroeid: het aantal 
christenen is meer dan verdubbeld. Pa-
ter Lourdel schrijft: “Mwanga is ons zeer 
goed gezind, hij zal ons, denk ik, alle 
vrijheid laten om te onderwijzen: maar 
wat hem betreft, hij zal moeite hebben 
om te praktiseren… Hij heeft afstand 
genomen van alle bijgeloven van het 
land. Hij heeft het ongeluk hennep te 
gebruiken, wat hem in een zeker aantal 
jaren weer afgestompt zal maken. Ver-
schillende van onze pas bekeerden heb-
ben een grote invloed op hem en doen 
hem veel goed met hun raadgevingen”. 
Mwanga is echter onderhevig aan plot-
selinge veranderingen van inzicht; hij 
vertoont, zoals zijn vader, een neiging 
tot homoseksualiteit.

(…) Jozef Mukasa, een vurige christen 
wiens ambitie het is, te leven volgens de 
leer van Christus, probeert de koning af 
te houden van de luxe, de drugs en de 
afgodendienst. Hij aarzelt niet om de 
jonge pages voor wie hij de verantwoor-
delijkheid heeft, te verwijderen uit het 
paleis, als de koning een beroep op hen 
doet voor zijn homoseksuele verlangens: 
“Als de koning een beroep op jullie doet 
voor het kwaad, weiger!” zegt hij hun. 
Deze houding ergert Mwanga, maar 
Jozef spoort hem aan: “Mijnheer de 
koning, ik smeek u, doe dat niet meer! 
God verafschuwt de onkuisheid…” Sint 
Paulus veroordeelt immers de luxe als 
een ondeugd die buitengewoon verach-
telijk is voor de christen, en die hem uit-
sluit van het hemelrijk: “Vergis u niet: 
ontuchtigen, afgodendienaars, overspe-
lers, wellustelingen en knapenschen-

ners… zullen geen deel hebben aan het 
koninkrijk Gods” ( 1 Cor. 6, 9-10).
Het martelaarschap
Maar, de vrees dat de missionarissen zich 
meester maken van het land, de consta-
tering dat zijn pages er meer van weten 
dan hij; de weigering van de christen pa-
ges van zijn ontucht; de vrees om te zien 
dat de godsdienst van de ware God die 
van de heidense goden vervangt, bren-
gen de koning ertoe de christenen met 
geweld te vervolgen.

(…) Op 15 november 1885 wordt de 
woede van Mwanga tegen Jozef Mukasa 
afgesloten met een ter dood veroorde-
ling. Jozef wordt onthoofd. Omdat de 
catechumenen een gewelddadige vervol-
ging voelen aankomen, haasten de cate-
chumenen zich naar de missie om het 
Doopsel te ontvangen. Charles Lwanga, 
chef van de grote hut waarin de koning 
zijn plechtige recepties geeft, is een ster-
ke atleet, zacht, altijd klaar om dienst te 
verlenen, geliefd bij iedereen. Zijn eer-
lijkheid en zijn nauwkeurigheid heb-
ben hem de achting en het vertrouwen 
van de koning verdiend. Hij heeft op de 
pages een invloed die vergelijkbaar is 
met die van Jozef Mukasa. Maar in de 
eerste maanden van 1886 brengt een 
opeenvolging van betreurenswaardige 
gebeurtenissen (branden, enz.) Mwanga 
tot het uiterste. De slavenhandelaars de-
nigreren de christenen: “Zij geven zich 
niet over aan de vleselijke geneugten; zij 
brengen geen eredienst aan de goden, 
zij houden niet van plundering; als je 
opdracht geeft iemand te doden, stem-
men zij er niet mee in en zelf zijn zij niet 
bang om gedood te worden. Als al je on-
derdanen dit soort leven aangenomen 
zullen hebben, wat voor een koning zul 
je dan zijn?” Mwanga windt zich op: 
“Ik zal ze allemaal laten afmaken!” In 
de morgen van 26 mei roept de koning 
de beulen en de grote leiders samen. 
Charles Lwanga verzamelt de pages die 
slechts catechumenen zijn en dient ze 
het doopsel toe. Daarna verschijnt hij 
met alle christenen voor de koning, 
die ze sommeert om hun geloof af te 
zweren. Als zij dat weigeren, worden 
zij veroordeeld om levend verbrand te 
worden. Verschillende christenen wor-
den gemarteld tijdens de mars naar de 
brandstapel in Namugongo.

De voornaamste executie heeft plaats op 
3 juni, Hemelvaartsdag. De christenen 
zijn vervuld van blijdschap: “Je zou zeg-
gen dat ze naar de bruiloft gaan!” roepen 

de beulen verbaasd uit. Iedere christen 
wordt ingepakt in een vlechtwerk van 
riet en op de brandstapel gelegd, die de 
beulen aansteken. Spontaan bidden de 
martelaren hardop het Onze Vader. De 
beulen horen, onthutst, deze woorden: 
“Vergeef ons onze zonden zoals wij ver-
geven wie ons hebben beledigd”.

(…) Een speciaal lot wordt bestemd 
voor Charles Lwanga. Nadat hij de 
marteling van de andere christenen 
heeft bijgewoond, wordt hij naar een 
brandstapel gebracht die voor hem is 
opgericht. Terwijl het vuur zijn lichaam 
verteert, roept de beul hem toe: “Vooruit, 
laat God je uit dit vuur komen halen!” 
Hij antwoordt: “Wat jij vuur noemt, is 
slechts koel water. Wat jou betreft: pas 
op dat de God die je beledigt jou niet 
op een dag in een echt vuur stort, dat 
niet uitdooft”. Op het ogenblik van zijn 
dood, roept hij met een luide stem uit: 
“O! mijn God!”

Talrijke bekeringen
Maar de beweging van bekeringen 
wordt niet vertraagd door de bloedige 
vervolging, zij wordt erdoor versterkt. 
In de maanden die volgen, bedaart de 
woede van de koning, maar hij blijft 
achterdochtig tegen de blanken. (…) De 
missie van Oeganda telt dan bijna 2200 
gedoopten en ongeveer 10.000 vurige 
catechumenen.

Weldra zullen de seminaries, de novi-
ciaten, de scholen voor catechisten die 
pater Lourdel vurig verlangde, opgericht 
worden. In 1911 vertegenwoordigen de 
katholieken 30% van de bevolking en de 
anglicanen 21%. Het christendom is de 
voornaamste godsdienst geworden, haar 
gewoonten en praktijken, de gewoonten 
van de Baganda. Wat betreft Mwanga, 
verbannen naar de Seychelle eilanden, 
eindigt hij vergeten zijn leven in 1903, 
na ten slotte gedoopt te zijn bij de an-
glicanen (…).

Een honderdtal christenen hebben de 
genade van het martelaarschap ontvan-
gen van 1885 tot 1887. Op 22 juni 1934 
wordt Charles Lwanga door paus Pius XI 
tot “patroon van de Afrikaanse jeugd” 
benoemd. Hijzelf en eenentwintig van 
zijn gezellen zijn door paus Paulus VI op 
18 oktober 1964 heilig verklaard.

1   Uittreksel van de Lettre de l’Abbaye Saint-Joseph 
de Clairval, 15 augustus 2006, met de vriendelijke 
toestemming van de schrijver.
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EnKELE GEdACHTEn

Aan de keizer, die er prat op ging meer 
voor de godsdienst gedaan te hebben 
dan de Restauratie [van 1830] zelf, ant-
woordde hij: 
“Sire, ik haast me recht te doen weder-
varen aan de godsdienstige gesteltenis 
van uw majesteit en ik weet de diensten 
te erkennen, die zij heeft verleend aan 
Rome en aan de Kerk, vooral in de eerste 
jaren van haar regering. Misschien heeft 
de Restauratie niet meer gedaan dan u? 
Maar laat mij eraan toevoegen dat noch 
de Restauratie noch u voor God gedaan 
heeft wat gedaan had moeten worden, 
omdat u geen van beiden zijn troon hebt 
opgericht, omdat u geen van beiden de 
beginselen van de Revolutie hebt verwor-
pen, waarvan u toch de praktische gevol-
gen bestrijdt, omdat het sociale evangelie 
waardoor de staat zich laat leiden, nog de 
verklaring is van de rechten van de mens, 
die niets anders zijn, Sire, dan de formele 
ontkenning van de rechten van God.
“Welnu, het is het recht van God gezag uit 
te oefenen zowel over de staten als over de 
individuen. Onze Heer is nergens anders 
voor op aarde gekomen. Hij moet er heer-
sen door wetten te geven, zeden te heili-
gen, onderwijs te geven, handelingen van 
regeringen en van onderdanen te regelen. 
Overal waar Jezus Christus dit gezag niet 
uitoefent, is er wanorde en decadentie.
“Welnu, ik heb de plicht u te zeggen, dat 
Hij niet heerst onder ons en dat onze 
grondwet1 niet die van een christelijke 
en katholieke staat is, verre van dat. Ons 
staatsrecht stelt wel vast dat de katholieke 
godsdienst die van de meerderheid van de 
Fransen is, maar het voegt eraan toe dat 
de andere godsdiensten recht hebben op 
een gelijke bescherming. Is het niet merk-

waardig te verkondigen dat de grondwet 
de waarheid en de dwaling op dezelfde 
wijze beschermt? Welnu! Sire, weet u wat 
Jezus Christus antwoordt aan de rege-
ringen die zich schuldig maken aan een 
dergelijke tegenspraak? Jezus Christus, ko-
ning van hemel en aarde, antwoordt hun: 
“En ook Ik, regeringen die elkaar opvolgt 
door elkaar ten val te brengen, verleen u 
gelijke bescherming. Ik heb deze bescher-
ming verleend aan uw oom de keizer; Ik 
heb dezelfde bescherming verleend aan 
de Bourbons, aan Louis/Philippe, aan de 
Republiek en ook aan u zal dezelfde be-
scherming verleend worden”. 
De keizer stopte de bisschop: 
“Maar gelooft u nog altijd dat de tijd waar-
in wij leven deze stand van zaken met zich 
meebrengt, en dat het ogenblik is geko-
men om deze uitsluitend godsdienstige 
heerschappij die u me vraagt, in te voe-
ren? Denkt u niet, monseigneur, dat dit 
alle slechte hartstochten zou ontketenen?”
“Sire, wanneer grote politici zoals uwe Ma-
jesteit me voor de voeten werpen dat het 
ogenblik niet gekomen is, dan heb ik me 
slechts gewonnen te geven, omdat ik geen 
groot politicus ben. Maar ik ben een bis-
schop, en als bisschop antwoord ik hun: 
“Is het ogenblik niet gekomen voor Jezus 
Christus om te heersen? Wel! dan is het 
ogenblik niet gekomen voor de regeringen 
om te blijven”. 

1    “Een nieuwe reden van verdriet, waar-
door ons hart nog heviger wordt aangedaan, 
en die, wij geven het toe, ons een kwelling 
veroorzaakt, een buitengewone mismoe-
digheid en angst, is het 22ste artikel van de 
Grondwet. Niet alleen staat dit de ´vrijheid 
van Erediensten en van het geweten´ toe, 
om ons te bedienen van de termen van 

het artikel zelf, maar het belooft steun en 
bescherming aan deze vrijheid, en bovendien 
aan de bedienaars van wat wordt genoemd 
´de godsdiensten´´. Er is zeker geen lange 
redenering voor nodig, als wij ons richten tot 
een bisschop als u, om u duidelijk te doen 
erkennen door welke dodelijke blessure 
de katholieke godsdienst in Frankrijk zich 
getroffen ziet door dit artikel. Doordat het 
de vrijheid van alle godsdiensten zonder on-
derscheid invoert, vermengt het de waarheid 
met de dwaling, en het stelt ketterse sekten 
en zelfs het perfide Jodendom, gelijk met de 
heilige en onbevlekte Kerk van Christus, de 
Kerk waarbuiten geen heil kan zijn. Boven-
dien, door gunst en steun te beloven aan sek-
ten van ketters en hun bedienaars, tolereert 
en begunstigt het niet alleen hun personen, 
maar ook hun dwalingen. Het is impliciet 
de rampzalige en voor altijd betreurens-
waardige ketterij die de H. Augustinus met 
deze woorden noemt: ´Zij bevestigt dat alle 
ketters op de goede weg zijn en waarheid 
spreken. Dat is zulk een monsterlijke absur-
diteit, dat ik niet kan geloven dat een sekte 
haar werkelijk belijdt´` (Pius VII, breve `Post 
tam diuturnus`’). In verband gebracht met 
het onderhoud van Mgr. Pie met de keizer, 
toont dit document ons dat de bisschop van 
Poitiers in zijn beschuldiging tegen onze 
regeringen van de 19de eeuw slechts de zeer 
trouwe vertolker was van de gedachte van 
de Kerk.

Théotime de Saint Just

In een gedenkwaardig gesprek met de keizer van de Fransen Napoleon III, gaf Mgr. Pie, met een apostolische 

moed, aan de prins een les in christelijk recht. Dat was in 1856, op 15 maart.

Het sociale Koningschap 
van onze Heer Jezus 

Christus volgens 
kardinaal Pie
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CrISIS In dE KErK

Status quaestionis (stand van het onderzoek)  
Onze evaluatie van de verklaring Dignitatis humanae (DH) 
neemt de principes over van de Dubia die door Mgr. Lefeb-
vre in 1987 aan de Heilige Stoel zijn voorgelegd. Wij stel-
len vast dat DH op drie punten in tegenspraak is met de 
katholieke leer. 1ste  punt, DH verklaart: “Op godsdienstig 
gebied moet niemand gedwongen worden te handelen tegen 
zijn geweten noch aangespoord worden om, binnen juiste 
grenzen, te handelen volgens zijn geweten, privé of in het 
openbaar, alleen of samen met anderen” (DH, 2a). Quanta 
Cura veroordeelt de stelling: “Dat dán de maatschappij het 
best is ingericht, wanneer aan de staatsmacht niet de plicht 
wordt toegewezen, om door wettelijk vastgestelde straffen 
hen te beteugelen, die de katholieke godsdienst aanranden, 
behalve wanneer de openbare rust dit vereist.” (DS 1689)
2de  punt, DH verklaart: “De menselijke persoon heeft recht 
op de godsdienstvrijheid in het openbaar” (DH, 2a). Quanta 
Cura veroordeelt de stelling, dat “de vrijheid van geweten en 
godsdienst een recht is, aan iedereen eigen” (DS 1690). 3de  
punt, DH verklaart: “dit recht van de menselijke persoon 
op de godsdienstvrijheid in de juridische orde van de maat-
schappij moet zodanig erkend worden dat het een burger-
recht vormt” (DH, 2a). Quanta Cura veroordeelt de stelling, 
dat dit recht “bij de wet moet afgekondigd en vastgelegd 
worden in elke goed ingerichte maatschappij” (DS 1690). 
De drie hiervoor geciteerde verklaringen van DH vallen dus 
onder de veroordeling van Quanta Cura.

Tegenwerpingen
De aanhangers van de godsdienstvrijheid verklaren dat deze 
drievoudige tegenstrijdigheid schijnbaar is en niet reëel. Er 
is zonder twijfel een leerstellige vernieuwing, daar de door 
DH verklaarde godsdienstvrijheid voordien nooit door het 
leergezag geleerd was. Maar deze vernieuwing is niet in te-
genstelling met de vroegere leer, want DH spreekt van een 
godsdienstvrijheid in een betekenis die verschilt van die, 
waarin deze uitdrukking werd veroordeeld vóór Vaticanum 
II. De godsdienstvrijheid in de nieuwe betekenis van DH is 
de vrucht van een uitleg van het natuurrecht. De leer in DH 
is dus in continuïteit met de voorafgaande geloofsleer van 
het leergezag.

1. Ten eerste is de vóór Vaticanum II veroordeelde vrijheid 
een onbegrensde of onvoldoende begrensde vrijheid, 
begrepen als de uitdrukking van een recht op de dwa-
ling. DH leert de godsdienstvrijheid als het burgerrecht 
om geen dwang te ondergaan van de kant van het poli-
tiek gezag in de uiting van de godsdienst, zowel privé 
als openbaar, mits deze uiting het algemeen belang niet 
schaadt. Deze vrijheid is dus begrensd, en zij moet niet 
begrepen worden als een recht op de dwaling1. De ver-
klaring van deze vrijheid die niet die van de dwaling 
is en die voldoende wordt begrensd, is niet in tegen-
spraak met de veroordeling van een andere vrijheid, 
die de vrijheid van de dwaling is en die onvoldoende 
begrensd wordt.

2. Men zou kunnen tegenwerpen dat, als het politieke ge-
zag niet moet ingrijpen in de openbare uiting van de 
godsdienst, vanaf het moment dat de openbare orde van 
de burgermaatschappij veilig gesteld wordt, dit indif-
ferentisme van de staat op zuiver godsdienstig gebied 
een naturalistische maatschappelijke orde voortbrengt, 
als zodanig veroordeeld door de pausen vóór Vaticanum 
II. Maar men verklaart dus, voor de tweede keer, dat DH 
niet zegt dat de godsdienst geen noodzakelijk element 
is om een openbare orde samen te stellen, en bevestigt 
in tegendeel de morele plicht van de mens en de organi-
saties tegenover de ware godsdienst, zoals zij bestaat in 
de katholieke Kerk22. De godsdienstvrijheid van DH 2 
wordt dus begrensd door de openbare orde zoals begre-
pen in DH 1, niet in een naturalistische zin, maar altijd 
in overeenstemming met de objectieve morele normen3. 
DH 6 voorziet zelfs dat een politieke structuur of een 
concordaat Christus en zijn godsdienst erkent.

3. Als men tegenwerpt dat de grenzen van de godsdienst-
vrijheid, zodanig als in overeenstemming met de ob-
jectieve morele normen, nog veel te vaag blijven om 
DH 2 niet te laten ontsnappen aan de beschuldiging 
van indifferentisme, dan voert men ten derde aan, dat 
Vaticanum II niet alles heeft willen zeggen en dat de 
eventuele onduidelijkheden opgeheven moeten wor-
den door gebruik te maken van de verklaringen van het 
vroegere leergezag.

4. Ten vierde, de door Vaticanum II geleerde vrijheid is 
gefundeerd op de waardigheid van de menselijke na-
tuur, in dezelfde mate waarin deze is begiftigd met een 
vrijheid die zelfs na de zonde blijft. Het natuurrecht eist 
dat de mens deze vrijheid kan gebruiken om de gods-
dienstige waarheid te zoeken, omhelzen en verspreiden 
en dat hij niet in alles onderworpen is aan het politiek 
gezag. DH heeft dit natuurrecht verduidelijkt, vervat in 
de Openbaring, en het principe van de godsdienstvrij-
heid betekent dus een vernieuwing, onderscheiden van 

de godsdienstvrijheid
Jean-Michel Gleize
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het principe van de tolerantie, dat vroeger al geleerd 
werd. Maar deze vernieuwing ligt in de lijn van de voort-
zetting van de onderrichtingen van het leergezag.

5. Als men tegenwerpt dat de werkelijke menselijke waar-
digheid de morele waardigheid van zijn daden is, en 
niet de ontologische waardigheid van zijn redelijke 
natuur, verklaart men, ten vijfde, dat de Kerk juist te-
gen de abortus is omdat zij in het kind dat geboren 
moet worden een werkelijke waardigheid ziet, die zich 
nog niet door handelingen kan uiten. Deze waardig-
heid is zuiver ontologisch en zij is voldoende om te 
dienen als basis voor een werkelijk recht. Johannes 
XXIII zegt het in Pacem in terris: “Want de mens, die 
dwaalt, blijft altijd een menselijk wezen en behoudt 
altijd zijn waardigheid van persoon, w aarmee men 
in alle omstandigheden rekening moet houden”.4 De 
ontologische waardigheid en de handelende waar-
digheid zijn verbonden, in de mate waarin de eerste 
het fundament van de tweede is. De waardigheid van 
de persoon hangt niet af van het feit dat hij goed of 
slecht handelt. Zij is ontologisch. Als zij slechts hande-
lend is, waarom dan zich verzetten tegen de abortus? 

6. Als men tegenwerpt dat de echte waardigheid van de 
mens, dat wil zeggen zijn doel, die is welke hij bereikt 
door te handelen in overeenkomst met zijn sociale na-
tuur, onder de leiding van de overheid, verklaart men, 
ten zesde, dat de menselijke persoon nooit op een ab-
solute manier onderworpen is aan de staat, want deze 
is niet almachtig noch alwetend over iedere menselijke 
activiteit. Tenzij men zou vervallen tot het totalitarisme, 
of het marxisme, verworpen door het leergezag van de 
Kerk. De verklaring Dignitatis humanae leert deze totale 
niet-onderwerping van de persoon ten aanzien van de 
staat, op godsdienstig gebied. Het afgekondigde recht is 
dat van een totale niet-afhankelijkheid van de menselij-
ke persoon van de staat. Vaticanum II brengt met andere 
woorden slechts de veroordeling van het totalitarisme 
explicieter tot uitdrukking. Onder het licht van de Hei-
lige Geest haalt de Kerk het bestaan van de ruimte van 
autonomie uit de natuurwet, door middel waarvan de 
menselijke persoon ontsnapt aan de staat om zich vrijuit 
open te stellen voor de godsdienst. Vanuit dit gezichts-
punt van de godsdienst is de persoon niet onderworpen 
aan de staat, als dit niet binnen de juiste grenzen is. 

7. Als men tegenwerpt dat de leiding van de overheid altijd 
nodig is ten opzichte van de openbare daden van de 
persoon, verklaart men ten zevende dat de juridisch-po-
litieke toepassing van de sociale leer van de Kerk moet 
veranderen in een tijd waarin de vorm en de conceptie 
van de overheid en van de staat verschillend zijn. De 
lessen van Pius IX, Leo XIII en de H. Pius X moeten aan-
gepast of verduidelijkt worden in de mondialistische en 
geïnternationaliseerde context die wij kennen. Pius XII 

was trouwens al begonnen om de lessen van die voor-
gangers op sociaal gebied te bewerken. In de toespraak 
Ci Riese zegt hij bijvoorbeeld: “Kan het voorkomen dat 
Hij in bepaalde omstandigheden, aan de mensen geen 
enkel gebod geeft, geen enkele plicht oplegt, dus geen 
enkel recht geeft om te beletten en te beteugelen wat ver-
keerd en vals is? Een blik op de werkelijkheid geeft ons  
een bevestigend antwoord”5. Deze tekst betreft direct de 
tolerantie, en niet de godsdienstvrijheid, maar zeggen 
dat er geen “recht om te beletten en te beteugelen” is, 
gaat veel verder dan de eenvoudige tolerantie. Want de 
tolerantie komt niet terug op het recht om te onderdruk-
ken, maar op zijn concrete uitoefening. Men kan in deze 
passage, om zo te zeggen, het leerstellige ontstaan van 
Dignitatis humanae zien.

Principieel antwoord
De tegenspraak is reëel en duidelijk. De tegenwerping is niet 
bestand tegen het onderzoek van de teksten. Daarom, verre 
van in de lijn van de lering van het leergezag te liggen en het 
geopenbaarde natuurrecht te verduidelijken, ontkent DH de 
sociale leer van de Kerk.

Antwoorden op de tegenwerpingen
1. Op de 1ste : Quanta Cura veroordeelt juist niet een be-

grensd recht op de dwaling, maar het vermeende, zelfs 
begrensde, recht waarover DH spreekt, “waarin men niet 
aan de overheid de functie toekent om door wettelijke 
straffen de overtreders van de katholieke godsdienst te 
onderdrukken, tenzij de openbare vrede het verlangt”6. 
Welnu, de openbare uitoefening van een valse gods-
dienst is als zodanig (zelfs begrensd door de eisen van 
de openbare vrede) een overtreding van de katholieke 
godsdienst. Laten we dadelijk opmerken dat het juist 
deze gelijkwaardigheid is, die de voorvechters van de 
godsdienstvrijheid niet erkennen. In hun ogen is het 
belijden van een valse godsdienst in het kader van de 
maatschappelijke orde niet gelijkwaardig aan het over-
treden van de katholieke godsdienst, gegeven dat de 
maatschappelijke orde autonoom is met betrekking tot 
het goddelijk geopenbaarde positieve recht. Alles berust 
op dit principe van autonomie, geformuleerd in nr. 36 
van Gaudium et spes, en door Benedictus XVI opgeëist 
als liggend aan de basis van de godsdienstvrijheid. Pius 
IX veroordeelt dus het recht op de niet-onderdrukking 
op godsdienstig gebied, zelfs begrensd door de eisen 
van de maatschappelijke orde van de burgermaatschap-
pij. DH leert ditzelfde recht op de niet-onderdrukking 
op godsdienstig gebied, zoals begrensd door de eisen 
“van de  openbare orde” (DH 2) of van de “openbare 
moraliteit” (DH 7) en weigert zo dat de staat de uitoe-
fening van een religieuze eredienst begrenst of verbiedt 
om het simpele feit dat deze eredienst, omdat hij vals 
is, een inbreuk maakt op het algemeen welzijn van de 
katholieke godsdienst. De tegenstelling is dus duidelijk: 
voor Quanta Cura is de norm de onderdrukking van 

CrISIS In dE KErK
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de openbare oefeningen van valse godsdiensten, zoals 
begrensd door de eisen van de openbare orde; voor DH 
is de norm de vrijheid van de openbare oefeningen van 
de valse godsdiensten, zoals begrensd door de eisen van 
de openbare orde. Quanta Cura begrenst alleen, door de 
tolerantie, de onderdrukking van de dwaling, die nooit 
een andere vrijheid kan genieten7, terwijl DH de vrij-
heid zelf begrenst, uit principe verleend aan de dwaling. 
En deze grenzen die DH oplegt aan de vrijheid van de 
dwaling hebben niet tot doel het specifiek godsdienstig 
terrein van de vrijheid te beperken. Het recht van de 
godsdienstvrijheid is dat van een onbegrensde vrijheid 
op het godsdienstige terrein, recht zonder intrinsieke 
grenzen, want geldig voor alle godsdiensten, waar of 
vals. Er zullen hoogstens extrinsieke grenzen zijn, en 
die van de zeker objectieve, maar zuiver natuurlijke orde 
zijn. De pauselijke toespraken van Benedictus XVI tonen 
het voldoende aan8.

2. Op de 2de : Pius IX heeft twee verschillende dwalingen 
veroordeeld: het indifferentisme van de individuen en 
dat van de staat. In theorie kan men de tweede vorm 
van indifferentisme verkondigen zonder de eerste te 
verkondigen, hoewel er in de praktijk een oorzakelijk 
verband is tussen de een en de ander9. Degene die de 
tegenwerping maakt, doet het voorkomen dat DH de 
tweede noch de eerste van deze twee dwalingen leert. 
Wij antwoorden: ten eerste dat DH expliciet het in-
differentisme van de staat leert (§ 14-18); ten tweede 
dat ondanks de misleidende schijn, DH impliciet 
het indifferentisme van de individuen leert (§ 19). 
 
Ten eerste leert DH expliciet het indifferentisme van de 
staat. DH 1 kan mooi opnieuw bevestigen dat “God 
aan het menselijk geslacht de weg heeft doen kennen, 
waarlangs de mensen tot de gelukzaligheid kunnen 
komen”, en in principe uitgaan van de morele plicht 
van de mens en de organisaties ten opzichte van de 
ware godsdienst; deze passage zou hoogstens, op zijn 
minst in schijn, het indifferentisme van de individuen 
kunnen verwerpen. Hij verwerpt niet als zodanig het 
indifferentisme van de overheid. Inderdaad gaat het om 
de zedelijke plicht van maatschappelijke verenigingen, 
niet om burgerlijke autoriteit. En zelfs als de ondui-
delijkheid van de uitdrukking een verwijzing naar een 
morele verplichting van deze overheid zou rechtvaardi-
gen, deze morele plicht tegenover de ware godsdienst 
(geformuleerd door DH 1) is in tegenspraak met de na-
tuurlijke plicht om de verkondiging van de valse gods-
diensten niet te verhinderen (geformuleerd door DH 2). 
 
Dit indifferentisme van de overheid wordt des te min-
der verworpen daar de rest van DH nergens verklaart 
dat het natuurrecht concreet bepaald wordt door het 
positief goddelijk recht, waarvan de staat geen abstractie 
kan maken10. De objectieve morele normen, aangevoerd 

door DH en waarbij de staat gehouden is zich aan te 
passen om de godsdienstvrijheid te begrenzen, blijven 
altijd onduidelijk. Zolang deze onduidelijkheid blijft, 
is het beroep op de “juiste grenzen van de openbare 
moraliteit” slechts een illusie en zou de overheid niet 
kunnen behoeden voor het indifferentisme. Immers, 
de godsdienstvrijheid geëist door DH, blijft zo, verre 
van te lijken als die welke alleen de ware door God 
gewilde godsdienst verlangt, bewust vaag. Deze vaag-
heid wordt zelfs expliciet opgeëist door DH 4 aangezien 
men daarin eist dat de verschillende religieuze com-
muniteiten vrij gelaten worden om zich te besturen 
volgens hun eigen normen, in de mate waarin zij allen 
het “Numen supremum” (hoogste godheid) van een 
openbare eredienst nakomen11. Deze bewuste vaagheid 
vooronderstelt op haar beurt dat de maatschappelijke 
bemiddeling van de enig ware godsdienst niet van het 
grootste belang is, wat overeenkomt met het maatschap-
pelijk indifferentisme van de overheid. DH 3 zegt het 
uitdrukkelijk: “De uitoefening van de godsdienst bestaat 
krachtens zijn aard zelf op de eerste plaats in vrijwillige 
en vrije innerlijke daden, waardoor de mens zich recht-
streeks richt op God.”. Het is waar dat de vereniging met 
God, in zijn bereikte staat, gerealiseerd wordt door een 
formeel persoonlijke activiteit, en door inwendige daden. 
Maar toch is de menselijke natuur die van een politiek 
wezen. De mens kan de vereniging met God niet bereiken 
onafhankelijk van daden van het maatschappelijk leven, 
die uitwendige daden zijn, uitgevoerd onder de leiding 
van een autoriteit, die de taak heeft om de individuen 
tot hun doel te ordenen. De overheid moet dus de ex-
clusieve waarheid van de christelijke godsdienst en de 
exclusiviteit van de Kerk van Jezus Christus als weg tot het 
eeuwig heil bevorderen, wat zij tenminste zou kunnen 
doen door de burgers te verhinderen, in het openbaar 
een andere godsdienst dan het katholicisme te belijden. 
DH 6 voorziet ongetwijfeld dat er een buitengewone er-
kenning wordt verleend aan de ware godsdienst. Maar 
het gaat alleen over genomen maatregelen “op basis van 
buitengewone omstandigheden” en niet ten gunste van 
de ware godsdienst beschouwd als waar. Hier wordt toe-
gegeven dat de katholieke godsdienst kan profiteren van 
een eenvoudig verschil in behandeling van de kant van de 
overheid, gebaseerd op andere criteria dan de waarheid12. 
Maar dat blijft verenigbaar met een principe-indifferen-
tisme van de kant van de overheid.

De toespraken van Benedictus XVI tonen voldoende in 
welke betekenis, in overeenstemming met deze principes 
van DH, “de godsdienst een noodzakelijk element is 
om de openbare maatschappelijke orde te vormen”. Er 
is een rechtvaardige en noodzakelijke autonomie van 
de aardse waarden en van de burgermaatschappij met 
betrekking tot verschillende godsdienstige tradities en 
met betrekking tot de Kerk; maar er is geen autonomie 
van de maatschappelijke orde met betrekking tot de 
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morele orde van de natuurwet, zoals de verschillende 
godsdienstige tradities en de Kerk die kunnen en moeten 
verdedigen. Daarom moet deze autonomie van de bur-
germaatschappij gedefinieerd worden als een gezonde 
scheiding van Kerk en staat, die het optreden van de 
Kerk en van verschillende godsdienstige tradities niet 
uitsluit, maar integendeel verlangt, om het respect en 
de promotie van de ethische waarden en van de natuur-
lijke morele wet te verzekeren, die door de Schepper in 
het geweten van de mens gegrift zijn13. De tekst waarin 
Benedictus XVI het best heel zijn gedachte formuleert, 

is de toespraak tot de deelnemers aan de bijeenkomst 
van katholieke juristen van Italië van 9 december 200614. 
“Er bestaat niet”, zegt hij, “één, maar er bestaan ver-
schillende scheidingen van Kerk en staat, of liever, er 
bestaan vele manieren om de scheiding van Kerk en staat 
te begrijpen en te beleven, manieren die soms tegenover-
gesteld en zelfs onderling tegenstrijdig zijn”. De paus 
begint met de slechte scheiding van Kerk en staat vast 
te stellen, die waarbij de staat zich volledig buiten de 
medewerking van de godsdienst zou willen houden. Hij 
legt vervolgens duidelijker uit wat het verschil uitmaakt 
tussen de goede en de slechte scheiding van Kerk en 
staat: alles zal afhangen van de manier waarop men de 

fameuze autonomie van de aardse realiteiten begrijpt, 
waarvan kwestie is in de constitutie Gaudium et spes van 
Vaticanum II. Volgens deze uitleg moet de gezonde schei-
ding van Kerk en staat begrepen worden in de zin waarin 
de scheiding van Kerk en staat niet de scheiding van 
de staat en de natuurlijke morele wet inhoudt. De paus 
verwerpt dus een opvatting van de scheiding van Kerk 
en staat die, door iedere interventie van de Kerk en van 
de godsdiensten in het maatschappelijk domein uit te 
sluiten, daardoor iedere godsdienstige visie op het leven, 
het denken en de moraal zou willen uitsluiten. Deze 

uitsluiting is onacceptabel in de ogen van Benedictus 
XVI, omdat juist de godsdienst volgens hem het funda-
ment vormt dat aan de morele wet zijn absolute karakter 
geeft. En met godsdienst duidt de paus, in navolging van 
de constitutie Gaudium et spes van het Tweede Vaticaans 
Concilie, de houding aan van “al wie in God gelooft en 
in zijn transcendente tegenwoordigheid in de gescha-
pen wereld”. Dat is dus de godsdienst teruggebracht tot 
zijn kleinste gemene deler, de eenvoudige natuurlijke 
godsdienst, veel te theoretisch om er niet naturalistisch 
van te worden. De paus vervolgt trouwens zijn woorden 
door de grenzen aan te duiden waarbinnen de staat de 
godsdienst moet erkennen (niet alleen de Kerk, maar 
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de verschillende godsdiensten) als een organisatie van 
algemeen nut, die het recht heeft om te interveniëren op 
het eigenlijke maatschappelijke terrein en hij maakt hier 
het verschil tussen de goede en de slechte scheiding van 
Kerk en staat, zoals de eigenlijke scheiding tussen Kerk 
en staat en het laïcisme. Het laïcisme is niet legitiem, in 
de mate waarin het absoluut iedere godsdienstige uit-
drukking op openbaar terrein uitsluit. De scheiding van 
Kerk en staat, daarentegen, kent aan de godsdienst zijn 
openbare en maatschappelijke belang toe, op voorwaar-
de dat hij niet tegengesteld is aan de morele orde en dat 
hij niet gevaarlijk is voor de openbare orde. Het regiem 
van de gezonde scheiding van Kerk en staat is dus dat, 
waarbij de staat de morele orde van de maatschappij laat 
rusten op haar ware grondbeginselen. Deze grondbegin-
selen zijn die van de zuiver natuurlijke godsdienst, en 
in hetgeen zij gemeen heeft met alle godsdiensten, zoals 
uitdrukking van de wet van de Schepper. Benedictus XVI 
eindigt met te doen opmerken dat de Kerk zelf  slechts 
wenst te interveniëren op het maatschappelijk terrein 
om de bevordering van deze morele orde te verzekeren, 
en zo samen te werken met de staat aan de bevordering 
van de waardigheid van de menselijke persoon en van 
zijn rechten.

De predicatie van Benedictus XVI geeft de authentieke 
uitleg van de Verklaring Dignitatis humanae. De paus 
brengt de autonomie tot uitdrukking van de wereldlijke 
maatschappelijke orde tegenover de godsdiensten en de 
Kerk, terwijl hij dringend vraagt om de samenwerking 
van de godsdiensten en de Kerk ten gunste van de mo-
rele orde. Dat is juist de uitdrukking van het godsdien-
stige indifferentisme in de maatschappelijke orde. De 
gezonde scheiding van Kerk en staat15, geprezen door 
Benedictus XVI is, met andere woorden, de godsdien-
stige democratie, veroordeeld door de H. Pius X, regiem 
van godsdienstig indifferentisme ten dienste van een 
naturalistische en personalistische maatschappelijke 
orde. Deze predicatie van de paus geeft dus niet alleen 
een vernieuwing weer ten opzichte van de traditionele 
onderrichting van de Kerk. De traditionele maatschap-
pelijke leer van de Kerk en de nieuwe maatschappe-
lijke leer van Benedictus XVI, overeenkomend met de 
uitgangspunten van Dignitatis humanae, kunnen niet 
tegelijkertijd waar zijn. Het is toch opmerkelijk dat 
paus Benedictus XVI in al deze toespraken nooit een 
enkel woord zegt over de bovennatuurlijke genade, het 
bovennatuurlijke doel, de heiliging van de zielen en 
het koningschap dat Christus moet uitoefenen over de  
aardse maatschappijen, door de missie van zijn Kerk, 
om het eeuwig heil van de zielen te geven. De paus 
spreekt van “de regel door de Schepper in het hart van 
de mens geschreven”16, over “objectieve eisen van de 
natuur, aan de mens gegeven door de Schepper”17, over 
“de natuurlijke wet, in het hart van de mens geschre-

ven”18. En deze ideeën worden altijd voorgesteld als het 
fundament en de garantie van de waardigheid van de 
menselijke persoon.

Ten tweede leert DH, ondanks de misleidende schijn, 
impliciet het indifferentisme van de individuen. DH 1 
bevat immers de dubbelzinnigheid van de uitdrukking 
“subsistit in” die hier opnieuw verschijnt, hernomen 
uit nr. 8 van Lumen gentium. Deze uitdrukking baant de 
weg voor een nieuwe, veel subtielere, vorm van indivi-
dueel indifferentisme en leidt altijd – hoewel op een 
indirecte manier – tot de conclusie, veroordeeld door 
Gregorius XVI in Mirari vos en door Pius IX in Quanta 
cura en de Syllabus : dat men zeker elders op het heil kan 
hopen dan in de enige ware godsdienst, omdat andere 
godsdienstige gemeenschappen dan de katholieke Kerk 
niet verstoken zijn van betekenis in het heilsmysterie en 
dat de Heilige Geest niet weigert, zich ervan te bedie-
nen als heilsmiddelen (Unitatis redintegratio, nr. 3). Het 
einde van DH 1 is in dit opzicht opmerkelijk: er wordt 
gezegd dat de godsdienstvrijheid, waarvan vervolgens 
sprake zal zijn “geen enkele schade toebrengt aan de 
traditionele katholieke geloofsleer over de morele plicht 
van de mens en de maatschappijen met betrekking tot 
de ware godsdienst en de unieke Kerk van Christus”. Er 
is geen sprake van de “katholieke Kerk” waarvan men 
enkele regels eerder heeft gesproken door te zeggen dat 
de enige ware godsdienst in haar bestaat19; er is pre-
cies sprake van “de unieke Kerk van Christus”. Dat is 
weer de valstrik van Lumen gentium nr. 8. De ware gods-
dienst is die, welke men alleen uitoefent in de unieke 
Kerk van Christus. Maar alleen de katholieke Kerk is 
de gemeenschap, waarin deze enige ware godsdienst 
en deze unieke Kerk van Christus bestaan. Welnu, wij 
weten (dankzij het document van de H. Congregatie 
voor de Geloofsleer van 29 juni 200720) wat deze uit-
drukking “subsistit in” betekent: “subsistere” betekent 
volledig bestaan, in tegenstelling tot aanwezig en han-
delend zijn. De tekst van dit nr. 1 verklaart dus dat de 
godsdienst die alle mensen verplicht niet alleen die is, 
welke volledig bestaat in de katholieke Kerk, maar ook 
die welke tegenwoordig en handelend is in de andere 
godsdiensten, waarin evenveel gedeeltelijke elementen 
van de unieke Kerk van Christus samenkomen. Dit lati-
tudinarisme is een nauwelijks gematigde vorm van het 
individuele indifferentisme.

3. Op de 3de : Enerzijds zou Vaticanum II, in plaats van 
in de vaagheid van de “objectieve morele normen” te 
blijven, naar het voorbeeld van de andere oecumenische 
concilies, heel het vereiste licht hebben moeten bren-
gen over een zo belangrijke kwestie; anderzijds werpt de 
predicatie van het leergezag van Benedictus XVI, zoals 
wij die hebben gepresenteerd in de nrs. 17-18 het volle 
licht op de werkelijke betekenis van Dignitatis huma-
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nae en heft de onduidelijkheid op van deze “objectieve 
morele normen” in een naturalistische en indifferentis-
tische betekenis, dikwijls veroordeeld door het vroegere 
leergezag. 

4. Op de 4de : De Kerk heeft altijd de geestelijke natuur 
van de mens erkend, begiftigd met verstand en vrije wil, 
die staat aan de basis van een ontologische waardigheid, 
en geleerd dat men niet tegen deze natuur zou moeten 
ingaan door een positieve dwang uit te oefenen om (met 
geweld) de waarheid of het goede op te dringen. Maar de 
Kerk heeft altijd gezegd dat het verstand en de vrije wil 
van de mens gemaakt zijn voor hun doel, en dat de mens 
zijn morele waardigheid verliest als hij zich afwendt van 
het ware en het goede. De morele waardigheid is de com-
plete en voltooide waardigheid, terwijl de ontologische 
waardigheid slechts een begin van waardigheid is, die 
de morele waardigheid nodig heeft als zijn onmisbare 
aanvulling en voltooiing. Leo XIII laat het duidelijk zien: 
“Als het verstand zijn instemming geeft aan onware me-
ningen, en de wil toestemt  in het kwaad kiest en zich 
daarop richt, krijgen geen van beide vermogens de hun 
passende volmaaktheid, maar vervallen ze van hun na-
tuurlijke waardigheid en zinken ze af naar het bederf”21. 
Het is dus noodzakelijk en legitiem de openbare uitdruk-
king van de dwaling en van het kwaad te verhinderen, om 
de complete waardigheid van de mens te bewaren: “Wat 
strijdig is met deugd en waarheid”, zegt Leo XIII nog, “in 
het licht te plaatsen en onder de ogen van de mensen 
te brengen, is dus niet geoorloofd; het door de wetge-
ving te begunstigen of te verdedigen, nog veel minder”22. 
Daarom kan men een recht op de godsdienstvrijheid in 
de betekenis van DH niet baseren op de waardigheid van 
een menselijke persoon beperkt tot alleen zijn wezen als 
redelijke natuur, onafhankelijk van zijn handelen.

5. Op de 5de : Wij loochenen de ontologische realiteit 
niet. De mens, wie hij ook is, heeft een bepaalde waar-
digheid die hij krijgt van zijn rationele natuur en de H. 
Thomas gaat zelfs zo ver te zeggen dat de duivels nog 
een bepaalde waardigheid houden door hun verstand. 
Maar wij onderscheiden de ontologische, die eerste fase 
is, van de morele, die tweede fase is. De aard die de twee 
verbindt kan op twee manieren begrepen worden23. Ten 
eerste, vanuit het oogpunt van de voortplanting, ligt de 
ontologie aan de basis van de moraal, want men moet 
eerst bestaan alvorens de deugd te kunnen beoefenen. 
Ten tweede, vanuit het oogpunt van de volkomenheid, 
of de echte waardigheid, ligt de moraal aan de basis 
van de ontologie, want de ontologische waardigheid is 
slechts een kiem of een begin van waardigheid en moet 
geordend worden tot de deugdzame handeling om haar 
voltooiing en volmaaktheid te bereiken. De abortus ver-
hindert direct het bestaan en indirect de deugdzame 
handeling. Om dit laatste is de Kerk tegen de abortus: 
niet voor zover deze inbreuk maakt op de ontologische 
waardigheid, maar juist om wat deze is voor het uiterste 

doel van de mens, dat de aanschouwing van God is, 
handeling van deugd24. En daarmee rechtvaardigt de 
Kerk de doodstraf, om de ketter te verhinderen het ge-
loof te bederven en zo de morele waardigheid op het 
niveau van het algemeen welzijn niet aan te tasten. De 
Kerk heeft altijd niet alleen de voortplanting, maar ook 
de opvoeding, zowel in het gezin als in de maatschap-
pij, voorgestaan. En deze opvoeding is slechts mogelijk 
door middel van het algemeen welzijn, zoals de staat 
het veroorzaakt door middel van zijn wetten.

6. Op de 6de : De persoon moet zijn volmaaktheid be-
reiken door middel van zijn daden, en er is een groot 
onderscheid tussen de uitwendige openbare daden en de 
inwendige daden. Deze laatste vallen onder het geweten, 
en de overheid heeft geen enkel direct gezag erover. De 
openbare uitwendige daden echter zijn die, welke de 
mens pleegt in het kader van de maatschappij. Op de een 
of andere manier moeten zij vallen onder de leiding van 
de overheid. Dat is onvermijdelijk door de sociale natuur 
van de mens, die zijn doel niet onafhankelijk van een ge-
meenschappelijk handelen, geregeld door het gezag, kan 
bereiken. De persoon is dus niet helemaal onderworpen 
aan de staat, in de zin dat hij slechts direct onderdaan 
van de staat is op openbaar gebied, niet op gebied van 
zijn geweten. Maar het blijft niet minder waar dat hij, 
om zijn volmaaktheid te bereiken, oorspronkelijk, zo-
wel in de natuurlijke als in de bovennatuurlijke orde, 
onderworpen moet zijn aan wetten, van de staat en van 
de Kerk. En zoals het uiterlijke en sociale gedrag, gere-
geld door deze wetten, het inwendig gedrag beïnvloedt, 
oefent de overheid ook een zekere indirecte leiding uit 
op het geweten. Deze leiding is een noodzakelijkheid 
die voortkomt uit de natuur van de menselijke persoon, 
omdat deze, door zijn ontologische waardigheid, slechts 
in potentie en niet in act de volmaaktheid kan berei-
ken. Deze alleen potentiële toestand ten opzichte van de 
volmaaktheid is de diepe reden waarom er geen enkele 
autonomie zou kunnen zijn van de uitwendige daden 
van de persoon tegenover de leiding door de overheid.

Het totalitarisme bestaat niet in het beginsel van een 
dergelijke leiding. Het bestaat in het feit dat deze lei-
ding wordt uitgeoefend tegen de volmaaktheid van de 
personen, verhinderend dat deze hun doel bereiken. 
Het totalitarisme wordt veroordeeld door de Kerk, juist 
omdat het een corruptie of een tekortschieten van de 
macht vertegenwoordigt.25 Maar daarbij heeft de Kerk 
altijd de legitieme leiding erkend en aangemoedigd van 
de overheden die deze naam waardig zijn, vooral in de 
katholieke staten.

7. Op de 7de : Wat de vormen en de concrete opvattin-
gen van de staat ook zijn, het blijft altijd nodig dat het 
leven in natuurlijke samenleving voor de mens deze 
zo goed mogelijk behoedt voor de obstakels die in de 
weg zouden kunnen staan voor de realisatie van zijn 
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bovennatuurlijke doel. Daarom, hoewel de structuren 
van de staat gekend door Pius IX en de H. Pius X zeker 
niet meer die van onze tijd zouden zijn, is het sociale 
koningschap van Christus geboden voor alle maatschap-
pijen van de aarde, gisteren, vandaag en morgen. De 
pausen van vóór het Tweede Vaticaans Concilie heb-
ben dit koningschap geleerd en de godsdienstvrijheid 
veroordeeld, in een context die misschien verschillend 
is van de onze, maar door zich te baseren op de noodza-
kelijke principes, die in onze context nog altijd gelden.

Om goed begrepen te worden, moet de uitspraak van 
Pius XII weer in zijn context geplaatst worden. Zoals 
zij wordt gebruikt door degene die de tegenwerpingen 
maakt, gaat zij in tegen de gedachte die door Pius XII 
tot uitdrukking wordt gebracht. Want in dit document 
spreekt Pius XII niet over het burgerrecht en de plichten 
van de staat tegenover zijn onderdanen, maar over de 
houding van de staat tegenover personen die niet zijn 
onderdanen zijn. Wat betreft de plicht van de staat te-
genover zijn onderdanen is Pius XII, aan het begin van 
dit document, heel duidelijk: “Geen enkel menselijke 
autoriteit, geen enkele staat, geen enkele gemeenschap 
van staten, wat hun godsdienstig karakter ook is, kan 
een positieve opdracht of een positieve machtiging ge-
ven om te leren of te doen wat tegengesteld zou zijn aan 
de godsdienstige waarheid of aan het morele welzijn”. Er 
is niet alleen het morele welzijn, er is de godsdienstige 
waarheid. Geen enkele staat kan een vrijheid geven om 
te leren wat tegengesteld zou zijn aan de godsdienstige 
waarheid. Deze tekst van Pius XII herneemt het tradi-
tionele onderricht van de Kerk, direct tegengesteld aan 
DH 4. “God zou een dergelijke positieve opdracht of 
een dergelijke positieve machtiging niet kunnen geven, 
omdat dit in tegenspraak zou zijn met zijn absolute 
waarheid en heiligheid”. De paus spreekt over de staat 
met betrekking tot zijn onderdanen. Hij snijdt vervol-
gens een tweede kwestie aan, die hij verklaart “essentieel 
verschillend” te zijn, die van de houding van een katho-
lieke staat tegenover onderdanen van een andere staat. 
Anders gezegd, het gaat om een katholieke staat die op 
zijn grondgebied personen ziet langskomen, die niet 
zijn eigen onderdanen zijn. Pius XII snijdt hier de kwes-
tie van de tolerantie aan, door twee verschillende geval-
len te onderscheiden, om aan te tonen dat de plicht om 
het kwaad en de dwaling te onderdrukken voorzichtig-
heidshalve niet op systematische manier kan worden 
toegepast. Hij behandelt allereerst het geval van ieder 
mens individueel genomen, daarna dat van de mens 
bekleed met gezag. En alleen in het eerste geval brengt 
hij de beroemde uitspraak naar voren, die door de te-
genspreker wordt geciteerd: “Kan het in bepaalde om-
standigheden gebeuren, dat God aan de mensen geen 
enkel gebod geeft, geen enkele plicht oplegt, geen enkel 
recht geeft om te beletten en te onderdrukken wat  ver-
keerd en vals is? Een blik op de werkelijkheid geeft een 
bevestigend antwoord”. Het is duidelijk dat niemand 

op persoonlijke titel enig recht heeft, noch enige plicht, 
om in te grijpen bij een moslim, en zijn dwalingen te 
onderdrukken op sociaal niveau; door dat te doen, zou 
hij iedere rechtvaardigheid breken, omdat geen enkel 
individu daarvoor gezag heeft. Men kan slechts beves-
tigen dat deze uitspraak van Pius XII overeenkomt met 
de rol van de staat met betrekking tot zijn onderdanen. 
Maar als de paus komt bij de mensen die bekleed zijn 
met gezag, zegt hij heel iets anders: “Anderzijds, zelfs 
aan het menselijk gezag heeft God niet een dergelijk 
absoluut en algemeen voorschrift gegeven [van onder-
drukking van het kwaad], noch op het gebied van het 
geloof, noch op dat van de moraal. […] De plicht om de 
morele en godsdienstige afwijkingen te onderdrukken 
kan dus niet een ultieme norm van handelingen zijn”. 
Hij wordt geregeld door de voorzichtigheid. Pius XII 
brengt hier slechts de leer in herinnering van de pausen 
en de praktijk, gevolgd door de Kerk in de loop van de 
eeuwen, dat wil zeggen het principe van de tolerantie.

Men zou het citaat waarin Pius XII verklaart, dat het 
individu geen enkel recht heeft om de dwaling van een 
ander te onderdrukken, niet kunnen gebruiken om eruit 
af te leiden dat het gezag de plicht heeft de vrije uitoe-
fening van de dwaling te erkennen. Deze tekst van Pius 
XII kan niet dienen als impliciete basis voor de gods-
dienstvrijheid. Het is onmogelijk zich erop te baseren 
om tot de conclusie te komen, dat er een homogene 
evolutie zou zijn tussen tolerantie en godsdienstvrij-
heid. Dat argument gaat niet op, tenzij om deze tekst 
slecht te interpreteren.

1   De Catechismus van de katholieke Kerk (CEC) van 1992 ver-
duidelijkt het in nr. 2108: “Het recht op de godsdienstvrijheid 
is noch de morele toestemming om de dwaling aan te hangen, 
noch een verondersteld recht op de dwaling, maar een natuur-
recht van de menselijke persoon op de burgerlijke vrijheid”.
2   Nr. 1 verklaart inderdaad dat “God zelf aan het menselijk 
geslacht de weg heeft laten kennen waarlangs de mensen, door 
Hem te dienen, het heil kunnen verkrijgen en in de hemel kun-
nen komen. Wij geloven dat deze enige ware godsdienst bestaat 
in de katholieke en apostolische Kerk aan wie de Heer Jezus 
de taak heeft toevertrouwd om haar te doen kennen aan alle 
mensen, als Hij aan de apostelen zegt: “Ga dus heen; onderwijs 
alle volken, doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon 
en van de Heilige Geest, en leer ze onderhouden al wat Ik u 
heb geboden”(Matt, 28; 19 – 20). Anderzijds zijn alle mensen 
verplicht de waarheid te zoeken, vooral wat betreft God en zijn 
Kerk; en, wanneer zij hem hebben leren kennen, hem te omhel-
zen en hem trouw te zijn. […] Daar de godsdienstvrijheid die 
de mens opeist in het vervullen van zijn plicht om een eredienst 
aan God te brengen betrekking heeft op zijn immuniteit voor 
alle dwang in de burgermaatschappij, brengt zij geen enkele 
schade toe aan de traditionele katholieke geloofsleer over de 
morele plicht van de mens en de organisaties ten opzichte van 
de ware godsdienst en de enige Kerk van Christus

3   De KKK verduidelijkt het in nr. 2109: “Het recht op gods-
dienstvrijheid kan uit zichzelf niet onbeperkt zijn en evenmin 
slechts beperkt worden door een “openbare orde” die op een 
positivistische of naturalistische wijze wordt opgevat. De “juiste 
grenzen” die aan dit recht inherent zijn, moeten voor elke 
sociale situatie bepaald worden door de politieke omzichtigheid, 
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volgens de eisen van het algemeen welzijn, en bekrachtigd wor-
den door de burgerlijke overheid volgens “juridische normen die 
in overeenstemming zijn met de objectieve morele orde””.

4   Johannes XXIII, Encycliek Pacem in terris, van 11 april 1963, 
hoofdstuk 5, alinea 158

5   Pius XII: Toespraken tot Italiaanse juristen (6 december 1953) 
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Gebeden aan de voet van 
het altaar (VI)

het Aufer a nobis en zijn verzen
Alain de Beaugrain

Laat ons, nu wij ons traject van de gebeden aan de voet van het altaar hebben doorlopen, ze nog eens snel 

inspecteren, om er een overzicht van te krijgen.

De gebeden aan de voet van het altaar geven soms de indruk, 
dat zij niet bij elkaar horen en dat zonder reden. Ze zijn ont-
staan in de loop van de eeuwen ontstaan vanuit Romeinse en 
niet-Romeinse gebruiken. Ze hebben in de loop der tijd vorm 
gekregen en vervolgens schriftelijk vastgelegd door de H. Pius 
V. Om ons gebed te versterken door de liturgie te begrijpen, 
moeten we vermijden worden dat we door de bomen het 
bos niet meer zien: we moeten dus proberen de krachtigste 
voetgebeden eruit te halen.

We hebben gezien dat het oudste element van de voetgebeden 
het Aufer a nobis is, een gebed dat de priester zegt als hij de 
treden beklimt. Het kan merkwaardig lijken dat het hart van 
het geheel helemaal aan het eind ligt, maar dat is gemakkelijk 
te begrijpen als we bedenken dat dit oorspronkelijke gebed in 
de loop van de eeuwen werd aangevuld; er werd als het ware 
een ereboulevard, een lange rode loper, van toevoegingen 
gemaakt. We zullen een dergelijk verschijnsel ook zien bij de 
secreta, dat verloren gebedje helemaal aan het eind van het 
offertorium, waarvan het toch het hart en de oorsprong van is. 

In de gebeden die vooraf aan het Aufer a nobis gaan, onder-
scheiden we gemakkelijk twee delen, ieder ingeleid door een 
kruisteken.

1. Het kruisteken waarmee de gebeden aan de voet van het 
altaar beginnen en dat gepaard gaat met de woorden “In no-
mine Patris” enz.
2. Het kruisteken dat het vers “Adjutorium nostrum in no-
mine Domini” vergezelt.

Ieder van deze kruistekens heeft, in zijn tijd, het begin van de 
gebeden aan de voet van het altaar aangegeven. Wij hebben 
immers gezien1 hoe belangrijk het is dat iedere gebedsakte 
begint met het teken van de christen bij uitstek. Het tweede 
deel van de gebeden aan de voet van het altaar, dat begint 
met “Adjutorium nostrum in nomine Domini” en dat het 
Confiteor bevat, is dus ouder en vormde, tot de toevoeging 
van de psalm Judica me, het begin van de voetgebeden. “Het 
eerste deel, dat de psalm 42 (Judica me) bevat, is het jongste”2.
• • •

Nu we de structuur van de gebeden aan de voet van het altaar 
onderscheiden hebben, zien we snel hoe ze zijn samengesteld.

“Hoe zijn de gebeden aan de voet van het altaar ontstaan?” 
We kennen deze al sinds de hervorming van de H. Pius V, 
aan het eind van de 16de eeuw. “Aanvankelijk en “tot aan de 
Middeleeuwen, kende de Kerk geen enkel soortgelijk gebed”3. 
Zouden we kunnen zeggen dat een geestelijke op een dag zou 
hebben besloten dit element “te verzinnen” naar zijn eigen 
smaak en het toe te voegen aan de bestaande opening van de 
Mis? Of dat in tegendeel, deze voetgebeden samengesteld zijn 
vanuit een organische groei, dat wil zeggen door de langzame 
ontwikkeling van de oorspronkelijke elementen, die al de 
geest van de gebeden, de gebaren en de handelingen bevatten, 
zoals wij die nu kennen.

Aanvankelijk werd de Mis voorbereid door het officie te le-
zen en door niet vastgelegde privégebeden4. Omdat wij hier 
spreken over de Romeinse ritus in de strikte zin, leert de Ordo 
Romanus I ons, dat in de tijd van de H. Gregorius de Grote 
(590-604) de paus de kerk inging en in stilte plat op de vloer 
ging liggen voor de sancta, dat wil zeggen de eucharistische 
deeltjes die bewaard waren van een voorafgaande Mis. We 
moeten opmerken dat deze sancta, waarover wij gesproken 
hebben in deze serie liturgische artikelen5, aan de oorsprong 
staan van onze tabernakels; zij brengen de eenheid en iden-
titeit tot uitdrukking tussen de Mis van gisteren, die van van-
daag en die van morgen. Dit in stilte plat op de vloer liggen 
wij bewaard op Goede Vrijdag, waar het natuurlijk een bui-
tengewoon dramatisch accent krijgt.
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Zij die een mythisch “terug naar de zuiverheid van bronnen” 
aanprijzen, voeren natuurlijk aan, dat dit oorspronkelijke 
neerliggen in stilte “authentieker” en minder overdadig was 
dan onze tegenwoordige gebeden aan de voet van het altaar. 
Maar zij vergeten het basisprincipe van de organische groei: 
de liturgie evolueert door zich te ontplooien zoals een plant 
of een boom. Zo hoeven we niet veel sensu fidei te hebben om 
te begrijpen dat dit neerliggen in stilte tegelijk de aanbidding 
van de celebrant voor God tot uitdrukking brengt en, als lo-
gisch gevolg, het gevoel van dezelfde celebrant, onwaardig te 
zijn het altaar op te gaan. Is dat niet precies wat de gebeden 
aan de voet van het altaar uitdrukken? Dus zijn ze slechts de 
ontwikkeling, de ontplooiing, de uitleg van dat stille, maar 
o zo welsprekende gebaar van het neerliggen met het gezicht 
tegen de grond.

Ook zijn we er niet verbaasd over in de 10de eeuw te lezen, 
in de Ordo Romanus VI, dat de paus tijdens dit neerliggen 
“bidt voor zijn zonden en die van het volk”. Dit alles is ech-
ter weinig schriftelijk vastgelegd: de paus zegt in  stilte een 
spontaan gebed, dat geen enkele voorgeschreven tekst volgt. 
Maar, vanaf de huidige staat van de Romeinse Mis begrij-
pen we zonder moeite dat de geest van dit primitieve gebaar 
van aanbidding en van dit gebed “voor de zonden [van de 
celebrant] en voor die van het volk” plaats heeft gemaakt 
voor de zondebelijdenis in de voetgebeden. Zo “verschenen 
er vanaf de 11de eeuw verschillende voorbereidingsriten”6. 
Het confiteor dateert ook uit de 11de eeuw, hoewel het niet 
dadelijk in de Mis werd gezegd. Het is voortgesproten uit de 
apologieën, die Frankische en Keltische gebeden van onwaar-
digheid waarvan het grote tijdperk ligt tussen de 9de en de 
11de eeuw. In de 11de eeuw dient het nog als voorbereiding 
op de biecht. “Het schema van het confiteor verschijnt al 
in de Micrologue van Bernold de Constance (gestorven in 
1100)”7. In de 12de eeuw wordt het gebeden aan de voet 
van het altaar. In het begin van de 14de eeuw voert paus In-
nocentius III het in, vanuit Duitsland en Frankrijk in Rome. 
Er bestaan overigens een menigte varianten van het Confi-
teor in verschillende westerse riten; de Romeinse versie is de 
langste en de meest evenwichtige, maar de kartuizers en de 
dominicanen, bijvoorbeeld, hebben tot vandaag hun eigen 
korte versie van het Confiteor. “De huidige tekst [van het 
Romeinse Confiteor] bestaat sinds het begin van de 14de 
eeuw”8. Ten slotte voegt de H. Pius V, in 1570, deze verplichte 
versie toe aan het Romeins missaal. We zien dus wat een or-
ganische evolutie van de liturgie is: niets is gemaakt door een 
commissie van bureaucratische experts; integendeel, de riten 
groeien langzamerhand, geïnspireerd door de godsvrucht van 
de celebranten of door het charisma van een grote bisschop 
of van een grote abt; ze zijn ontleend in andere bisdommen, 
kloosters of kerkelijke provincies en zo groeit hun gebruik of 
wordt minder; ten slotte komt een wet soms het geheel rege-
len en vervolmaken, door deze gebruiken te bevestigen en te 
omlijsten. We begrijpen dat deze wet, die helemaal aan het 
eind komt, zo te zeggen, bijna overbodig is: hij komt als het 
ware een langzame vredige ontwikkeling bekronen, hij schept 
niets, gooit niets om, veegt niets weg met een handbeweging, 
breekt niets, integendeel, hij bevestigt. Na het lezen van het 
voorgaande is het dus onmogelijk te zeggen van wanneer 
het confiteor dateert. Zijn voorgeschiedenis getuigt dat het 
is ontstaan vanuit organische groei, dat wil zeggen door een 
ontwikkeling die lijkt op die van een boom. Wij zijn nu heel 

ver van wat kardinaal Ratzinger, na Vaticanum II, genoemd 
heeft “gemaakte liturgie”9.

Laten we nu zien hoe het meest recente deel van de voetge-
beden is samengesteld, dat wil zeggen het begin. De psalm 
Judica me werd eerst lopend opgezegd tijdens de intredepro-
cessie (11de-12de eeuw). We begrijpen gemakkelijk dat toen 
expliciete liturgische voorschriften ontbraken (de liturgische 
vormen werden juist aan het eind van die eeuwen vastge-
legd); de celebrant liep naar het altaar terwijl deze psalm werd 
gezegd of gezongen met het vers “Introïbo ad altare Dei”. 
Overigens, wij hebben gezien10 dat de keuze van een psalm 
soms gedaan werd afhankelijk van zijn antifoon, waaruit te 
begrijpen valt, dat met het vers “Introïbo ad altare Dei” ook 
de rest van psalm 42 werd gezegd of gezongen. We hebben 
er echter geen expliciete aanwijzingen voor en dit is typisch 
voor de traditionele opvatting van de evolutie van de liturgie: 
de auteurs van deze of gene verandering of vernieuwing zijn 
zelden bekend, omdat het niet belangrijk is om een persoon 
naar voren te brengen, maar om de lofprijzing van God te ver-
rijken. Dit brengt ons natuurlijk bij het omgekeerde van wat 
wij sinds enkele decennia kennen, waarbij iedereen probeert 
zich op de voorgrond te plaatsen en de liturgie opnieuw uit te 
vinden door er zijn naam aan te verbinden. Laat ons terugke-
ren tot de psalm Judica me. Verschenen in de intredeprocessie 
in de 11de-12de eeuw, begint hij in de 13de eeuw gezegd 
te worden aan de voet van het altaar. Deze twee gebruiken 
zijn echter naast elkaar blijven bestaan, omdat paus Paul III, 
tot 1550, beiden nog toestond. Pas in 1570, met het zgn. 
tridentijnse missaal, legt de heilige paus Pius V vast, dat deze 
psalm Judica me in de voetgebeden moest worden gezegd. 
We zien weer hoezeer de tridentijnse hervorming niets heeft 
geschapen, maar zich tevreden heeft gesteld met elementen 
die al bestonden, te ordenen.

Het meest recente van alle voetgebeden is hun begin, dat wil 
zeggen het aanvangskruisteken. Het verschijnt op deze plaats 
in de 15de eeuw. Toch heeft het, zoals wij gezien hebben11, 
geen zin dit kruisteken weg te laten met het motief dat het 
een late toevoeging zou zijn aan een mooie “oorspronkelijke 
puurheid”: dit kruisteken is duidelijk op deze plaats toege-
voegd omdat, na de ontwikkeling van de voorbereidingsgebe-
den, het kruisteken dat het gedeelte “Adjutorium nostrum in 
nomine domini” opent niet meer aan het begin stond. Door 
al die ontwikkelingen heen is de gedachte nog altijd, het begin 
van de rite te openen met het teken van de christen bij uitstek: 
het kruisteken. Dit, het laatste element van de voetgebeden, 
is ook de bekroning en de toegangspoort ervan.

1   Informatieblad nr. 258 (januari-februari 2012)
2   J.A. Jungmann, De eredienst van de katholieke Kerk tegen de 
achtergrond van haar geschiedenis verklaard, uitg. J.J. Romen, 
Roermond 1957.
3   Dom Pius Parsch, Het Heilig Misoffer, het middelpunt van onze 
eredienst, uitg. J.R. van Rossum, Utrecht 1937.
4   Informatieblad nr. 251 (november-december 2010)
5   Informatieblad nr.257 (november-december 2011)
6   Amiot, blz. 27
7   Parsch, blz. 64
8   Chalufour, blz. 41
9   Voorwoord bij Klaus Gamber, La réforme liturgique en question, 
Edition Ste-Madeleine, Le Barroux1992, p. 8
10   Informatieblad nr. 259 (maart-april 2012)
11   Informatieblad 258 (januari-februari 2012)

LITUrGIE



Informatieblad   Nr. 267 juli - augustus 2013  21

SPIrITUALITEIT

“Jezus antwoordde haar:’Wie van dit 
water drinkt krijgt weer dorst. Maar wie 
drinkt van het water, dat Ik hem zal ge-
ven, zal in eeuwigheid geen dorst meer 
krijgen; integendeel, het water, dat Ik hem 
zal geven, zal een bron in hem worden 
van water, dat opborrelt tot het eeuwige 
leven’”(v. 13-14).
In een eerste lezing lijken zij volslagen 
langs elkaar heen te praten. Van de ene 
kant is de vrouw teveel opgesloten in 
de zinnelijkheid en de onwetendheid1 
om iets van het hemelse licht waar te 
nemen dat haar wordt voorgesteld, en 
van de andere kant doet Jezus alsof 
Hij haar niet gehoord heeft. Uit me-
delijden houdt Hij helemaal geen re-
kening met de weigeringen en de valse 
redeneringen van deze ziel. Opnieuw 
is het niveau van wat Hij verkondigt 
indrukwekkend in verhouding tot wat 
de Samaritaanse beweert.
Deze keer spreekt Onze Heer haar 
over de genade, “het levende water”. 
Daarna, door een totale verandering 
van perspectief, verzekert Hij dat de 
put waaruit voortaan water zal wor-
den geput, niet meer die van Jacob zal 
zijn, maar van Hemzelf. Jezus spreekt 
over “het water dat Ik zal geven”. Hij 
is het die water geeft, Hij is de ware 
bron van de stroom die leven geeft. 
Bovendien zinspeelt de Verlosser op 
het inwendige leven, op zijn aanwe-
zigheid binnen de ziel. Hij is de bron 
die zal opborrelen in het midden van 
de ziel: “het water dat Ik hem zal geven, 
zal een bron in hem worden van water”. 
Ten slotte richt Jezus de blik van de 
Samaritaanse naar de hemel en naar 
de eeuwigheid. De genade, aangeduid 

door het levende water, is de kiem van 
de eeuwige zaligheid. Het zal opbor-

relen “tot het eeuwige leven”. De pedago-
gie van de Verlosser dient benadrukt te 

retraite met de 
H. Johannes

de Samaritaanse vrouw (2)
P. Jean-Dominique o.p.

De Samaritaanse vrouw begrijpt de boodschap van Jezus niet. Zij blijft op een stoffelijk en lichamelijk vlak 

dat het hare is en stelt zich geen enkele vraag. Deze ziel is veel te luidruchtig, door het lawaai en de licht-

geraaktheid, om de subtiele uitnodiging van de genade op te merken en te volgen. 
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worden. Om deze slecht voorbereide 
ziel te winnen, openbaart Jezus haar 
de hoogste mysteries van het boven-
natuurlijk leven. Niet alleen vermijdt 
Hij haar op een ruwe en gebiedende 
toon toe te spreken, maar ook toont 
Hij haar de meest verheven waarhe-
den. Door het licht, en door een zeer 
sterk licht, wil Hij dorst geven aan dit 
hart vol van duisternis en het naar de 
toppen trekken. Tot dit niveau moet de 
mens zich verheffen om de zielen te 
bekeren en zichzelf te bekeren.

“De vrouw zei Hem: “Heer, geef mij van 
dit water, opdat ik geen dorst meer heb, 
en niet meer hier hoef komen putten’”(v. 
15).
Opnieuw is de reactie van de vrouw 
teleurstellend. Verre van zich te laten 
raken door de toch zo verwonderende 
voorstellen van Jezus, of er tenminste 
enige interesse in te tonen, maakt zij 
Hem een geheel misplaatste opmer-
king. Zij “volgt eens te meer de redene-
ring van het vlees”2, en daardoor sluit 
zij zich af voor de heilsboodschap. 
Zij zou erover willen blijven schertsen 
en zelfs, waarom niet, materieel voor-
deel willen trekken uit de macht van 
de vreemdeling. Zij is het beeld van de 
ziel die, nagejaagd door de genade, de 
waarheid probeert te ontvluchten door 
zich te verstrooien met het lawaai. Wat 
gaat de goddelijke bezoeker doen om 
deze ziel te winnen? Hij gaat van stra-
tegie veranderen.

De weg van de vernedering
“Jezus zei haar: ‘Ga uw man roepen, en 
kom hier terug’”(v. 16).
Dan neemt de dialoog een nieuwe 
wending. Om de nieuwsgierigheid en 
de dorst van deze vrouw op te wek-
ken, had Jezus haar de schoonheid van 
het geestelijk leven geopenbaard en de 
grote schatten van de ware godsdienst. 
Maar niets had dit hart dat zo verhard 
was, of op z’n minst zo ver verwijderd 
van mystieke overwegingen, kunnen 
vermurwen. In het vervolg wil Onze 
Heer haar haar losbandige leven laten 
bekennen. De Samaritaanse was doof 
gebleven voor de aansporingen van de 
genade, omdat zij zinnelijk en opper-
vlakkig was. Om de goede gezindheid 
te verkrijgen die de deur opent voor de 
waarheid, moest zij tot zichzelf inke-
ren, zij moest het licht over haar per-

soonlijk leven laten schijnen en haar 
ongeschiktheid bekennen. Maar de in-
nerlijkheid en de eerlijkheid worden 
slechts bereikt door de nederigheid; 
en deze door de vernederingen. Wie 
nederig is, wie zich kent en erkent wat 
hij is, wie het juiste besef heeft van zijn 
breekbaarheid en zijn slechtheid, die 
is door het feit zelf innerlijk en volg-
zaam. Innerlijk zijn en nederig zijn, 
dat is hetzelfde3.
Daarom beveelt Jezus plotseling aan 
de vrouw van Samaria: “Ga uw man ha-
len”. Daardoor wil Hij de vinger op de 
wond leggen. Door de vernedering wil 
Hij in deze ziel de nederigheid doen 
ontstaan, en hierdoor de innerlijkheid.

“De vrouw zei: ‘Ik heb geen man’. Jezus 
zei haar: ‘U hebt gelijk te zeggen: Ik heb 
geen man. Want vijf mannen hebt u ge-
had, en die u nu hebt, is niet uw man; dat 
hebt u naar waarheid gezegd’”(v. 17-18).
Tot nu toe waren de antwoorden van 
de Samaritaanse lang en beargumen-
teerd geweest, zeker van zichzelf. Hier 
antwoordt de vrouw met een korte en 
hortende zin. Duidelijk is zij geraakt, 
zij weet dat zij is doorzien en zij be-
kent. Voortaan doet zij niet meer uit 
de hoogte, zij vertelt moedig haar el-
lende, haar bekentenis is eerlijk en 
welgemeend.
En Jezus toont zich voldaan over deze 
eenvoud. “U hebt gelijk”, zegt Hij te-
gen haar. Onze Heer bemoedigt deze 
vrouw die zich in het vervolg op de 
weg van de bekering bevindt. En pro-
fiterend van deze betere gesteltenis 
toont Hij haar, dat haar zondige leven 
geen enkel geheim voor Hem heeft. 
“U hebt vijf mannen gehad…”. Vanaf 
dat moment hoeft de zondares alleen 
maar op de knieën te gaan en van le-
ven te veranderen.
“De vrouw zei: ‘Heer, ik zie dat u een 
profeet bent. Onze vaderen aanbaden God 
op deze berg, en u allen zegt dat in Jeruza-
lem de plaats is gelegen, waar men Hem 
aanbidden moet’” (v. 19-20).
En toch, wat een verrassing! Onze 
Heer heeft zojuist zijn godheid bewe-
zen aan de Samaritaanse door haar het 
geheim van haar leven te openbaren. 
Hij heeft haar aan de voet van de muur 
gezet, opdat zij in zichzelf keert. De 
redding bevindt zich voor haar bin-
nen handbereik, aan het eind van een 
daad van nederigheid. Maar hier keert 

de vrouw opnieuw haar rug naar het 
licht dat haar achtervolgt. “U bent een 
profeet”, moet zij bekennen, schijnbaar 
zonder echte emotie. Maar “onze vade-
ren aanbaden…”.
Dit vreemde antwoord is verschillend 
uitgelegd, al naar gelang de klank van 

de stem die men toeschrijft aan de 
Samaritaanse. Allereerst is er een be-
paalde verstandelijke nieuwsgierigheid 
in te zien. Tegenover haar gespreks-
partner die zoveel weet, tot zelfs in de 
harten te kunnen lezen, stort zij zich 
op het godsdienstige terrein dat haar, 
tot aan die dag, zo vreemd was. Preve-
lend en onhandig, zoveel zij het kan 
doen, waagt zij zich tot het spreken 
over de plaats van de eredienst. Maar 
anderen hebben hierin heel eenvou-
dig een uiterste list om te ontsnappen 
aan de greep van de genade44 gezien. 
De vrouw zoekt een uitvlucht, zij zou 
het gesprek een wending willen geven 
naar een theologische en geestelijke 
kwestie, zij vlucht de doordringende 
blik van Jezus “die de harten en de nie-
ren peilt”. De Samaritaanse lijkt op een 
misdadigster, op heterdaad betrapt, 
die, om de strengheid van de recht-
spraak af te wenden, zou spreken over 
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kunst, filosofie of mystiek. “Wat zegt u 
over Jacob en de aanbidding in Samaria?”
Hoe dan ook, deze episode toont de 
moeilijkheden die een ziel ontmoet 
die zich aan de deur van de bekering 
bevindt. Hij moet alles achterlaten, 
zijn verleden verloochenen, erkennen 
dat zij zich heeft vergist. Wat een grote 
eerlijkheid en een diepe nederigheid 
eist. Maar dat vervult de natuur met 
walging, zoals een gezonde voeding 
doet met een zieke maag. De ziel is 
slaaf van haar zonde en haar blind-
heid. “Wie zondigt, is slaaf van de zonde” 
(Joh. 8, 34), en van een des te gevaar-
lijker slavernij, zegt de H. Augustinus, 
omdat hij inwendig5 is. Op dit beslis-
sende ogenblik heeft zulk een ziel be-
hoefte aan veel licht en goedheid.

De overwinning van de genade
“Jezus zei: ‘Vrouw geloof Mij, er komt een 
uur waarin u noch op deze berg noch te 
Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U 
aanbidt, wat u niet kent; wij aanbidden, 
wat wij kennen; want het Heil komt uit 
de Joden. Maar toch, er komt een uur, en 
het is er reeds, waarin de ware aanbid-
ders de Vader in geest en waarheid zullen 
aanbidden’”(v. 21-24).
Jezus merkt heel goed de inwendige 
strijd van de Samaritaanse op, en ach-
ter de rebelse schijn ziet Hij haar goede 
wil. De Verlosser verliest de moed niet 
en zet het gesprek voort. Opnieuw, 
“schijnt het licht in de duisternis”. Na 
haar de geheimen van het genadele-
ven te hebben geopenbaard, legt Hij 
haar hier het mysterie van het gebed 
bloot, van “de aanbidding in geest en 
in waarheid”. Vooral, want dat is het 
geheim van de bekering, profiteert Je-
zus van het antwoord van de vrouw 
om te verklaren dat “het Heil uit de 
Joden komt”. De vergeving van de zon-
den, het ware leven, de vereniging 
met God komen tot de mensen via de 
door God uitgekozen middelen. De 
godsdienst, het gebed, de gelukzalig-
heid zijn geen menselijke uitvinding, 
zij kunnen slechts ontvangen wor-
den, zij komen van God. Met andere 
woorden, Jezus houdt de vrouw van 
Samaria deze woorden voor, die het 
centrum vormen van heel dit gesprek: 
“Tot nu toe hebt u gedwaald, u en uw 
volk, juist omdat u de godsdienst hebt 
willen maken en uw leven hebt willen 
opbouwen, in plaats van ze te ontvan-

gen. Het ontbreekt u aan de funda-
mentele gesteldheid die de deur van 
de ziel openzet voor het licht en het 
geluk, dat is de volgzaamheid”. Dat is 
evenwel de voorwaarde om ingevoerd 
te worden in de aanbidding “in geest”, 
en niet in de gevoelens, “en in waar-
heid”, en ook niet in symbolen.
Jezus voert hier overigens een omke-
ring van perspectief toe. Hij had zich 
aan de Samaritaanse vermoeid en dor-
stig voorgedaan en had haar nederig 
te drinken gevraagd. Daarna had Hij 
haar getoond, dat zij het was die aan 
een vreselijke droogte leed, dat háár 
dorst gelest moest worden door een 
water waarvan de bron inmiddels voor 
haar stond. Deze ondoorgrondelijke 
vreemdeling droeg het licht en het le-
ven in zich. Maar hier gaat Jezus veel 
verder. Zijn Vader “zoekt aanbidders in 
geest en in waarheid”. God is een bron, 
zeker, maar een bron die dorst heeft 
om gedronken te worden. God zoekt 
zielen van gebed en aanbidding. God 
wil het inwendig gebed en de liefde. 
Zoals de H. Gregorius van Naziance 
het uitdrukt: “Sitit sitiri Deus”, God 
dorst naar de dorstige.

“De vrouw antwoordde Hem: ‘Ik weet 
dat de Messias, die men Christus noemt, 
komt; wanneer Die komt, zal Hij ons alles 
verkondigen’”(v. 25).
Hoe lang had dit gesprek geduurd? 
Niemand weet het. Maar hoeveel ge-
duld, begrip en tact had Onze Heer 
niet nodig gehad om dit zieke hart 
gerust te stellen en om de geest van 
deze zondares te verheffen. Hoeveel 
weerstand had het licht niet ontmoet, 
en hoeveel duidelijke tegenslagen 
moest de Verlosser niet ondervinden. 
Maar, aan het eind van deze moeilijke 
confrontatie, maakte de Samaritaanse 
een beslissende opmerking: “Hij zal 
ons alles verkondigen”. Dat is eindelijk 
de overwinning van de genade! Dat is 
precies de gesteldheid die Jezus wilde 
teweegbrengen en zien in deze ziel, 
om voor haar de deuren van zijn ge-
nade te openen. Daarin bestaat essen-
tieel de bekering: erkennen dat God de 
enige bron van de waarheid en van het 
goede is. Dat is de volgzaamheid Dat 
is de geest van kindschap. “Hij zal ons 
alles verkondigen”. De vrouw van Sa-
maria, die tot dan toe haar leven had 
gemaakt, accepteerde eindelijk, het te 

ontvangen. Zij opende haar ziel voor 
het licht.

“Jezus zei haar: ‘Dat ben Ik, die met u 
spreek’”(v. 26).
Tegenover deze eerlijke en welgemeen-
de gesteldheden kon Onze Heer zich 
voortaan vrijuit openbaren. En met 
welke vreugde! “Dat ben Ik”, Ik ben de 
bron van de waarheid en het leven, ik 
ben uw ziel komen zoeken om haar 
“alles” te komen verkondigen. Vanaf 
dat moment zullen de relaties tussen 
Jezus en de ziel niet meer botsen, zelfs 
niet die van een intellectueel debat. Zij 
zullen een persoonlijke ontmoeting 
zijn, een bezoek van God die het le-
ven van de Samaritaanse steeds meer 
zal veranderen.
Dat is ook de eerste vrucht van de da-
gelijkse bekering van de christen.
Wanneer zij zich laat geruststellen 
door het edelmoedig uitoefenen van 
haar plicht van staat, wanneer zij kan 
luisteren naar de aansporingen van 
de genade, wanneer zij haar fouten 
erkent en leeft in de nederigheid en 
de bescheidenheid, ontvangt de ziel 
zeker genaden van een inwendig en 
aanhoudend gebed. Zij groeit heel 
snel in de liefde van God., “zij denkt 
na over Hem en Hij denkt over haar”, 
zoals de goede parochiaan van de H. 
Pastoor van Ars zei. Het gebedsleven is 
de eerste vrucht van de ware bekering.
De orthodoxie heeft haar een naam 
gegeven: de heilige Fotia; een naam 
afgeleid van het Griekse woord voor 
‘licht’, ‘foos’. Heilig, omdat zij het Licht 
heeft ontmoet. 

1   Cornelius a Lapide vat het tempe-
rament van deze vrouw samen door te 
zeggen dat zij “zinnelijk en onwetend is” 
(Mulier camalis et rudix) (in Joh. 4, p. 359, 
col. 2).
2   H. Augustinus, De diversis quaestionibus 
LXXXIII, qu LXIV, De muliere samaritana, 
P.L. 40, col. 59.
3   oor de H. Augustinus is de nederigheid 
een tempel: “Je zocht een berg waarop de 
God kon aanbidden, en waar je dichter bij 
God bent; maar wie in de hoogten woont, 
toont overeenkomst met de nederigen:daal 
dus af (door de nederigheid) om op te 
stijgen (tot God) …. Wil je aanbidden in de 
tempel? Aanbid in jezelf; maar wees eerst 
een tempel van God”(H. Augustinuis, in 
Joh. 4, tract 15).
4   Pater Spicq, Uitleg van het Evangelie 
volgens de H. Johannes.
5   H. Augustinus, in Jo. Tract. 41.
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CATECHISMUS VAn dE H. PIUS X

1 DE DEUGDEN IN HET ALGEMEEN – 
DE GODDELIJKE DEUGDEN

Wat is de deugd?
De deugd is een blijvende gesteltenis van 
de ziel om het goede te doen.

Hoeveel soorten deugden zijn er?
Er zijn twee soorten deugden:
• de natuurlijke deugden, die wij ver-

krijgen door het herhalen van goede 
daden, zij worden de morele deugden 
genoemd;

• en de bovennatuurlijke deugden, die 
wij niet kunnen verkrijgen noch be-
oefenen met onze eigen krachten, 
maar die ons toekomen van God, en 
dit zijn de kenmerkende deugden 
van de christen.

Wat zijn de kenmerkende deugden van 
de christen?
De kenmerkende deugden van de chris-
ten zijn de natuurlijke deugden en voor-
al het geloof, de hoop en de liefde.
Deze drie deugden worden de theologale 
of goddelijke deugden genoemd, omdat 
zij God zelf als voorwerp en als reden 
hebben.

Hoe ontvangen en beoefenen wij de 
bovennatuurlijke deugden?
Wij ontvangen de bovennatuurlijke 
deugden met de heiligmakende genade, 
door de sacramenten, of door de naas-
tenliefde.
Wij beoefenen ze met de werkende ge-
naden van de goede gedachten en de in-
gevingen, waardoor God ons beweegt en 
ons helpt bij iedere goede daad.

Welke is de voortreffelijkste van de bo-
vennatuurlijke deugden?
De voortreffelijkste van de bovenna-
tuurlijke deugden is de liefde, omdat zij 
onafscheidelijk is van de heiligmakende 
genade, ons innig verenigt met God en 
de naaste, ons brengt tot de volmaakte 
naleving van de Wet en tot ieder goed 
werk, en nooit zal ophouden.
In haar ligt de christelijke volmaaktheid.

HET GELOOF

Wat is het geloof?
Het geloof is de bovennatuurlijke deugd 
waardoor wij, op gezag van God, geloven 
wat Hij heeft geopenbaard en wat Hij 
ons te geloven voorhoudt door de Kerk.

Waar wordt bewaard wat God heeft 
geopenbaard en ons door de Kerk te 
geloven voorhoudt?
Wat God heeft geopenbaard en ons door 
de Kerk te geloven voorhoudt, wordt be-
waard in de Heilige Schrift en in de Over-
levering.

Wat is de Heilige Schrift?
De Heilige Schrift is de verzameling boe-
ken die geschreven zijn onder ingeving 
van God, in het Oude en in het Nieuwe 
Testament, en door de Kerk aangenomen 
als het werk van God zelf.

Wat is de Overlevering?
De Overlevering is de leer van Jezus 
Christus en van de apostelen, monde-
ling meegedeeld en door de Kerk zonder 
verandering aan ons overgebracht.

Wie kan ons met gezag geheel en in 
de ware betekenis de waarheden doen 
kennen, die bewaard worden in de H. 
Schrift en in de Overlevering?
Alleen de Kerk kan ons met gezag geheel 
en in de ware betekenis de waarheden 
doen kennen, die bewaard worden in de 
H. Schrift en in de Overlevering, omdat 
God alleen aan haar de Geloofsschat 
heeft toevertrouwd en de Heilige Geest 
heeft gezonden, die haar voortdurend 
bijstaat om te voorkomen dat zij dwaalt.

Volstaat het, in het algemeen de door 
God geopenbaarde waarheden te ge-
loven?
Het volstaat niet, in het algemeen de door 
God geopenbaarde waarheden te geloven, 
maar enkele ervan moeten wij geloven 
door een uitdrukkelijke akte van geloof, 
namelijk het bestaan van God als vergel-
der en de twee voornaamste geheimen.

DE HOOP

Wat is de hoop?
De hoop is de bovennatuurlijke deugd 
waardoor wij vertrouwen hebben in 
God, en van Hem het eeuwig leven ver-
wachten en de genaden die nodig zijn 
om het op aarde te verdienen door de 
goede werken.

Waarom hopen wij van God het eeuwig 
leven en de genaden die nodig zijn om 
het te verdienen?
Wij hopen van God het eeuwig leven 
en de genaden die nodig zijn om het 
te verdienen, omdat God, die oneindig 
goed en trouw is, ze ons beloofd heeft 
door de verdiensten van Jezus Christus. 
Daarom beledigen wij Hem zwaar door 
gebrek aan hoop of wanhoop.

DE LIEFDE

Wat is de liefde?
De liefde is de bovennatuurlijke deugd 
waardoor wij God boven alles liefheb-
ben om Hemzelf, en de naaste als ons-
zelf uit liefde tot God.

Waarom moeten wij God liefhebben?
Wij moeten God liefhebben om Hem-
zelf, als het hoogste Goed, bron van al 
ons goed; en daarom moeten wij Hem 
liefhebben boven alles “met heel ons 
hart, heel onze ziel, heel ons verstand 
en al onze krachten” (Matt. 12, 30).

Waarom moeten wij de naaste liefheb-
ben?
Wij moeten de naaste liefhebben uit 
liefde tot God die het ons beveelt, en 
omdat ieder mens geschapen is als beeld 
van God, zoals wij, en onze broeder is.

Zijn wij verplicht ook onze vijanden 
lief te hebben?
Wij zijn verplicht zelfs onze vijanden 
lief te hebben door hun beledigingen 
te vergeven, omdat zij ook onze naaste 
zijn, en God het ons uitdrukkelijk heeft 
geboden.

“Een groot deel van het kwaad dat de Kerk treft, komt voort uit het niet kennen van haar leer en haar wet-

ten. De vijanden van de Kerk veroordelen deze leer en die wetten door te vervloeken wat zij niet kennen, 

en velen van haar kinderen die ze slecht kennen, leven alsof zij niet bestonden” (Brief van de heilige paus 

Pius X, van 18 oktober 1912).

de deugden (1)
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nIEUWS UIT dE KErK En dE WErELd

nieuws uit de Kerk 
en de wereld

Abortus gemakkelijk gemaakt

Een eenvoudige bloedafname om te 
weten of uw foetus drager is van de 
trisomie 21? Dat is voortaan mogelijk, 
zelfs als momenteel de test duur is (600 
euro) en niet vergoed wordt door de ver-
zekering. Professor Jacques Jani, hoofd 
van de dienst van obstetrische gyneco-
logie in het Brugmannziekenhuis stelt 
ethische vragen. Hij legt uit “dat de ge-
neeskundigen steeds verder gaat in wat 
de moeder kan doen met die test. Deze 
test maakt het bijvoorbeeld mogelijk, 
te kunnen zeggen of het een jongen of 
een meisje is. En in België kan de IVG 
(???) gedaan worden vóór twaalf weken 
zonder duidelijke redenen te geven. Een 
moeder die besluit, wegens psychologi-
sche redenen, om de test te laten doen 
met 10 weken, en na enkele dagen weet 
of het een jongen of een meisje is, kan 
zeggen dat zij haar zwangerschap wenst 
te onderbreken wegens de sekskeuze. 
Dat wordt gevaarlijk”.

Bronnen: RTBF/Belgicatho

de post-abortus pijn
Er is een recent opinieonderzoek gedaan 
door Opinion Way voor het Laborato-
rium Nordic Pharma, bij 499 vrouwen 
in de leeftijd van 16 tot 50 jaar. Al deze 
vrouwen hebben in de laatste vijf jaren 
een IVG ondergaan. Dit opinieonder-
zoek brengt aan het licht dat “twee der-
de van de vrouwen die een opzettelijke 
zwangerschapsonderbreking ondergin-
gen, verklaren een fysieke pijn te heb-
ben gevoeld tijdens de behandeling”. De 
enquête vermeldt dat “bijna negen op 
de tien vrouwen een intensiteit hoger 
dan 6/10 op de schaal van pijnevaluatie 
ondervonden”. Deze pijn was voor 62% 
van de vrouwen zeer intens.

Bron: Le Figaro

de paus op Twitter

“Het zou mooi zijn, in deze meimaand, 
in het gezin gezamenlijk het rozen-
hoedje te bidden. Het gebed versterkt 
het gezinsleven”. Dat wenste paus Fran-
ciscus op Twitter in de morgen van 3 
mei 2013. Vier dagen tevoren had zijn 
account (#pontifex) de zes miljoen 
“volgers” overschreden. Bij zijn keuze 
erfde de paus 3300.000 “volgers”van 
Benedictus XVI; hij heeft nu meer dan 
2.800.000 abonnees bij zijn verschil-
lende Twitter-accounts in negen talen.

Bronnen: Apic

de Italiaanse bisschoppen laten zich de 
les lezen

De ceremonie op 23 mei jl. in de St. 
Pieter moest verlopen als een kalme 
stroom. De leden van één van de mach-
tigste episcopaten van de wereld (bijna 
300 bisschoppen voor 221 bisdommen) 
waren hun 65ste algemene vergadering 
komen afsluiten in tegenwoordigheid 
van de paus. Dat was zonder te reke-
nen op de schokkende toespraak van 
een unieke openhartigheid, die paus 
Franciscus hun had bereid. Hij had de 
tekst geheel met de hand geschreven en 
na voorlezing overhandigd, zonder re-
kening te houden met de correcties die 
waren voorgesteld door het Staatsecre-

tariaat, dat toch had geprobeerd de slag 
te temperen.
Zonder zich te bekommeren om enige 
voorzichtig taalgebruik, zei paus Fran-
ciscus hun dat de bisschop “zonder een 
geestelijke waakzaamheid lauw wordt, 
zich laat verleiden door het vooruitzicht 
van carrière, tot vleierij van het geld, tot 
compromissen met de tijdgeest. Dat al-
les maakt hem lui, hem verandert in 
een functionaris, in een staatsgeeste-
lijke die meer bezig is met zichzelf, de 
organisatie en de structuren, dan met 
het echte welzijn van het volk van God. 
Hij loopt zo het risico, zoals de apostel 
Petrus, de Heer te verloochenen, zelfs 
als hij formeel verschijnt en spreekt in 
Zijn naam”.

Bronnen: Le Figaro

Confidenties van paus franciscus

Tijdens de audiëntie die hij op 6 juni 
verleende aan de verantwoordelijken 
van de religieuzen van de Latijns-Ame-
rikaanse Confederatie en de Caraïbische 
eilanden, heeft de nieuwe paus toege-
geven dat er in de curie een “beweging 
van corruptie” was. “Er is ‘gay lobby’, 
en dat is waar, die bestaat”. “Ik kan de 
hervorming [van de curie] niet leiden”, 
vervolgde hij en gaf toe heel ‘ongeorga-
niseerd’ te zijn”. Dat zal het werk zijn, 
zei hij, van de Commissie van acht kar-
dinalen die hij heeft benoemd en die in 
de maand oktober voor de eerste keer 
officieel bijeen zal komen in Rome. 
Van bepaalde groepen traditionalisten 
keurde de paus het af dat zij schijnen 
te leven als vóór het Tweede Vaticaans 
Concilie. “Wij zouden zeggen dat zij 
een sprong van 60 jaar terug maken!” 
verzekerde hij.

Bron: Reflexión y Liberacion
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Zes prelaten voor de “gay”-verbinte-
nissen

“De Kerk leert dat het respect voor ho-
moseksuele personen op geen enkele 
manier kan leiden tot instemming met 
homoseksueel gedrag, of tot juridische 
erkenning van homoseksuele verbinte-
nissen”, aldus een document uit 2003 
van de Congregatie voor de Geloofsleer.
Tien jaren zijn verlopen, en nu verklaren 
sommige prelaten openlijk, dat zij een 
civiele verbintenis voor de homoseksu-
elen gunstig gezind zijn. Hieronder de 
lijst:
• aartsbisschop Piero Marini, voorzit-
ter van de pauselijke commissie voor de 
eucharistische congressen en voormalig 
meester van de pauselijke liturgische ce-
remonies;
• aartsbisschop Vincenzo Paglia, voor-
zitter van de pauselijke raad voor het 
gezin;
• de Oostenrijkse kardinaal Christoph 
Schönborn, aartsbisschop van Wenen;
• de Colombiaanse kardinaal Rubén Sa-
lazar Gómez, aartsbisschop van Bogota;
• pater Frederico Lombardi, “woord-
voerder van het Vaticaan”.
• kardinaal Godfried Danneels, emeri-
tus aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

Bron: Sandro Magister

Een kardinaal als bron van schandalen

De eerwaarde heer Pierpaolo Petrucci, 
overste van het Italiaanse district van 
de Priesterbroederschap St. Pius X, 
heeft heftige kritiek geuit op de aarts-
bisschop van Genua en voorzitter van 
de Italiaanse bisschoppenconferentie, 
kardinaal Angelo Bagnasco, omdat hij 
de communie heeft uitgereikt aan een 
boeddhistische travestiet en omdat hij 
de begrafenis heeft geleid van pater An-
drea Gallo. De overleden priester bevor-

derde homoseksualiteit, hielp vrouwen 
om abortussen te krijgen, propageerde 
het gebruik van illegale drugs en steun-
de de communistische partij.

Bronnen: sanpioxit/Gloria.tv

Kanker is “homofoob”

Een onderzoek van LifeSite heeft de uit-
werking van kankers bij mannen aange-
toond die homoseksueel actief zijn. Het 
onderzoek, dat een Frans onderzoek 
aanhaalt bij patiënten die dragers van 
HIV zijn, toonde aan, dat deze actieve 
homoseksuelen veel gevoeliger zijn 
voor het papilloma-virus hebben dan 
de heteroseksuelen die zich inspuiten 
met drugs (85% tegen 46%) en meer 
weefselafwijkingen vertonen (72% te-
gen 36%). Anders gezegd, voor veel 
infecties is de homoseksuele activiteit 
een grotere risicofactor dan het feit van 
zich te drogeren. Het is niet voor niets 
dat de Traditie van de Kerk verklaart dat 
de homoseksuele daden losbandig zijn 
en tegengesteld aan de natuurwet  (Ro-
meinenbrief, hfst 1).

Bronnen: Jeanne Smitz / Le Salon 
Beige

de paus en de traditionele Mis

Eind mei heeft de paus de bisschoppen 
van les Pouilles op ad limina bezoek 
ontvangen.
De bisschop van Conversano e Mono-
poli, Domenico Padovano, vertelde aan 
de geestelijken van zijn bisdom, dat de 
prioriteit van de bisschoppen van de 
regio was geweest, aan de paus uit te 
leggen dat de traditionele Mis ernstige 
verdeeldheid veroorzaakte in de schoot 
van de Kerk. De paus vroeg hun te blij-
ven letten op het extremisme van be-
paalde traditionalistische groepen door 
ze uit te nodigen om mee te leven met 

de levende Traditie en de voorwaarden 
te scheppen opdat zij kunnen leven met 
de vernieuwing. Naar aanleiding hier-
van zou de paus, zoals Sandro Magister 
schrijft, zelfs hebben verteld over de 
druk die hij had ondervonden na zijn 
keuze om de meester van de pauselijke 
ceremonies, Guido Marini, aan de paus 
beschreven als een traditionalist, te ver-
wijderen om hem terug te sturen naar 
Genua, de stad die hij in 2007 met te-
genzin verliet om gehoor te geven aan 
de oproep van Benedictus XVI die hem 
in Rome wilde hebben. Daarmee heeft 
paus Franciscus weer zijn weerstand te 
kennen gegeven tegen alle wanorde in 
het kantoor van de pauselijke ceremo-
nies. En hij heeft het gedaan om “voor-
deel te trekken uit de traditionele visie” 
[van Monseigneur Marini] en aan de 
zachte en gereserveerde ceremoniemees-
ter toe te staan “te profiteren van mijn 
meer geëmancipeerde vorming”.

Bronnen: Il Foglio / Sandro Magister

de nieuwe bisschop van Luik

Er zijn in België niet veel bisschoppen 
of priesters die zich eraan wagen om de 
liturgie van voor het concilie te celebre-
ren. Toch heeft de nieuwe bisschop Mgr. 
Jean-Pierre Delville die benoemd is om 
Mgr. Jousten op te volgen in de St.-Lam-
bertus-kathedraal dat gedaan op 1 juni, 
in de kerk van het Heilig Sacrament, 
voor een overvolle kerk, en dat nog wel 
op de eerste dag nadat zijn benoeming 
bekend gemaakt was. Dit optreden was 
zeker al lang voorzien, bij de viering van 
Sacramentsdag, maar Mgr. Delville had 
er zich gemakkelijk op het laatste mo-
ment aan kunnen ontrekken. Om hem 
daarvoor het etiket van “traditionele” 
bisschop op te plakken, is een sprong 
die wij niet durven maken, gezien zijn 
banden met de oecumenische beweging 
Sant’Egidio, zijn voorkeur (tot nu toe) 
om liever een das te dragen dan de Ro-
meinse col, enz.

Bronnen: Belgicatho / PQR
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Het IBP heeft een nieuwe Algemeen 
overste

Half april heeft de commissie Ecclesia 
Dei Dom Forgeot, voormalig abt van 
Fontgombault, tot gedelegeerd commis-
saris van de Heilige Stoel benoemd om 
zes maanden lang Algemeen Overste te 
zijn van het Institut Bon Pasteur (IBP; 
Instituut van de Goede Herder) en om 
verkiezingen opnieuw uit te schrijven.

Bron: Le Forum Catholique

rol van de Pentateuch

Zonder het te weten bezit de biblio-
theek van de Italiaanse universiteit van 
Bologna sinds de 17de eeuw de oudste 
rol met de volledige tekst van de Penta-
teuch, in het Hebreeuws. De rol, “Ro-
tolo 2” genoemd, is gemaakt van scha-
penperkament en heeft een lengte van 
36 meter. De ontdekking is gedaan door 
professor Mauro Perani, hoogleraar in 
de Hebreeuwse taal aan de universiteit 
van Bologna.

Bron: Gloria.tv

de katholieke Kerk in Ethiopië

“De katholieken in Ethiopië vertegen-
woordigen ongeveer 1% van de totale 
bevolking, terwijl de meerderheid van 
deze laatste behoort tot de orthodoxe 
Kerk van Ethiopië (75%) of de islamiti-
sche godsdienst (25%)” legt pater Ha-

gos Hayish, secretaris-generaal van de 
bisschoppenconferentie van Ethiopië, 
uit. “Toch is de katholieke Kerk goed 
gewaardeerd, zowel bij de bevolking 
als bij de autoriteiten, om haar sociale 
activiteiten en haar open houding te-
genover allen, christenen en moham-
medanen”. “Wij hebben bijvoorbeeld 
meer dan 360 scholen, die bezocht wor-
den door leerlingen van elke categorie 
en maatschappelijke afkomst, zonder 
onderscheid van geloof. Dat geldt ook 
voor de 82 gezondheidscentra, geleid 
door de katholieke Kerk en verspreid 
over heel het grondgebied, waarvan 
er sommige werken in de meest geïso-
leerde en afgelegen delen van het land, 
die zorg verlenen aan allen” verklaart 
pater Hayish.

Bron: Fides

nieuwe kerk in dubai

“Het bezoek van kardinaal Filoni heeft 
een heel sterke aanmoediging gevormd 
voor heel onze Kerk en het was een bron 
van grote troost voor mij, bisschop, en 
voor de gelovigen”. Dat verklaart Z. Exc. 
Mgr. Paul Hinder OFM Cap, Apostolisch 
vicaris van Zuid-Arabië aan het persbu-
reau Fides. De centrale gebeurtenis van 
het bezoek, de wijding van de nieuwe 
kerk van de H. Antonius van Padua, ge-
legen aan Ras Al Khaimah, aan de rand 
van Dubai op 14 juni is een moment 
van grote geestelijke betekenis geweest. 
“Er namen ongeveer 10.000 gelovigen 
aan deel. Dat hadden wij niet verwacht. 
Heel de katholieke gemeenschap, sa-
mengesteld uit arme mensen, eenvou-
dige geïmmigreerde arbeiders die leven 
in instabiliteit en onzekerheid, heeft 
een grote bemoediging ontvangen op 
de geloofsweg”. Kardinaal Filoni heeft 
ook een heel hartelijk onderhoud gehad 
met de Emir Saoed Bin Saqr al Qasimi 
die het kerkterrein heeft geschonken van 
Ras Al Khaimah dat bestemd was om de 
Sint Antoniuskerk te bouwen. 
Mgr. Hinder vertelde, dat de Sint-Anto-
niuskerk de achtste katholieke kerk is in 

de Verenigde Arabische Emiraten en dat 
hij op 29 juni a.s. de eerstesteenlegging 
van een andere nieuwe kerk zal leiden.

Bron: Fides

Toewijding van Libanon aan het onbe-
vlekt Hart van Maria

De patriarch van Antiochië van de 
Maronieten, Zijze Zaligheid kardinaal 
Boutros Bechara Rai, heeft Libanon en 
geheel het Midden-Oosten toegewijd 
aan het Onbevlekt Hart van Maria. Bij 
deze gelegenheid bad hij dat alle volke-
ren van de regio bevrijd worden “van 
de zonden die leiden tot verdeeldheid, 
agressie en geweld”. De plechtige akte 
van toewijding vond plaats op zondag 
16 juni, in tegenwoordigheid van de 
Libanese president, generaal Michel 
Suleiman, en van de eerste minister, 
Tammam Salam. Een menigte gelovi-
gen was aanwezig rondom de basiliek, 
samengekomen om door deze akte van 
toewijding te bidden, dat het Land van 
de ceders niet verwoest wordt door de 
besmetting van de sektarische conflic-
ten die Syrië verscheuren. Tijdens de 
homilie heeft Zijnze Zaligheid kardi-
naal Boutros Bechara Rai de moham-
medanen betrokken bij de akte van 
toewijding, waarbij hij in herinnering 
bracht dat Libanon het enige land is 
waarin het feest van Maria Boodschap, 
op 25 maart, tegelijk als nationaal feest 
wordt gevierd door de christenen en de 
mohammedanen.

Bron: Fides

Toenadering tussen de koptische or-
thodoxe Kerk en de katholieke Kerk?
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Paus Franciscus en de koptisch-ortho-
doxe patriarch Tawadros II hebben el-
kaar onlangs ontmoet in Rome. Voor 
Mgr. Anba Kyrillos William Samaan, 
koptisch-katholieke bisschop van 
Assioutait was het een oecumenisch 
keerpunt tussen de twee Kerken. “Ta-
wadris heeft vanaf het begin getoond 
dat hij contacten wilde leggen met 
de andere Kerken. Kort na de keuze 
van paus Franciscus heeft hij erop 
aangedrongen hem te ontmoeten op 
10 mei, de datum van de veertigste 
verjaardag van de ontmoeting tussen 
paus Paulus VI en patriarch Chenou-
da III. Eerst had de koptische patri-
arch Chenouda in 1973  paus Paulus 
VI willen bezoeken in het Vaticaan. 
Maar anderzijds werd hij spoedig 
bang dat het oecumenisme de gelo-
vigen in verwarring zou brengen en 
dat zij de waarde van hun geloofs-
overtuiging niet meer zouden erken-
nen. Daarom wilde hij geen enkele 
relatie onderhouden met de lokale 
katholieke Kerk. De kwestie van de 
erkenning van het katholieke doopsel 
verstoorde vooral de relaties tussen de 
twee Kerken in Egypte. Katholieken 
die zich, bijvoorbeeld, bekeren tot de 
koptische Kerk om te kunnen trou-
wen, moeten overgedoopt worden”. 
Tawadros wil dat veranderen.

Bron: AED

Egypte: Een christelijke lerares ver-
oordeeld

Cairo, 12 juni (Apic)  Het correctio-
nele hof van Luxor, in Egypte, heeft 
een christelijke lerares in het basison-
derwijs, Demyana Abdelnour, veroor-
deeld tot een boete van 100.000 pond 
(ongeveer 11.000 euro), voor min-
achting van de Islam. Aldus de site 
van Radio France Internationale op 
12 juni. In Egypte worden de klach-
ten over “minachting van de Islam” 
tegen de christenen steeds luider. De 
christenen maken bijna 10% van de 
Egyptische bevolking uit.

Bron / Apic

de crypto-katholieken van Kosovo

“Wij kunnen ze allemaal terugwinnen 
voor het katholieke geloof… voorop-
gesteld dat wij de financiële middelen 
hebben om kerken en pastorale centra 
te bouwen, en voldoende personeel om 
de gemeenschappen te animeren!” Steu-
nend op zijn lange pastorale ervaring in 
Albanië, beweert Don Marjan Uka dit 
met overtuiging. In deze regio van de 
Drenica, ten zuidwesten van Pristina, 
hoofdstad van Kosovo, ziet de bevol-
king ernaar uit om het geloof van haar 
voorouders terug te vinden, die geïsla-
miseerd werden na de Ottomaanse ver-
overing van de 14de eeuw.

Bron: Apic

“operatie Kelk” illegaal

Op dinsdag 14 mei boog het Hof van 
Cassatie zich over het dossier van de 
huiszoekingen die in 2010 gedaan zijn 
in het aartsbisschoppelijk paleis van 
Mechelen en op het privé-adres van kar-
dinaal Danneels bij de “Operatie Kelk”. 
Het hof heeft op deze 28 mei zijn oor-
deel gegeven en stelde vast dat de huis-
zoekingen zeker onregelmatig waren.
Na deze uitspraak heeft de advocaat 
van kardinaal Danneels, mr. Fernands 
Keuleneer, gereageerd met een persbe-
richt. “Zoals wij vanaf het begin heb-
ben beweerd, oordeelt ook het hof dat 
de rechter van instructie aan het hen-
gelen is gegaan (‘Fishing expedition’). 
Vooral heeft hij opzettelijk geprobeerd 
om, door op willekeurige manier zich 
van een onwaarschijnlijk aantal docu-
menten meester te maken, bewijzen te 
verzamelen over veronderstelde delicten 
zonder enige aanwijzing te hebben van 
hun bestaan. Dit alles betekent dat de 
wet is overtreden. (…) Het aartsbisdom 

en kardinaal Danneels werkten, precies 
zoals in het verleden, mee met een cor-
rect uitgevoerde gerechtelijke instructie”.

Bron: Cathobel

Crematie of begrafenis?

In het dagblad Pastoralia van april jl. 
onder de titel “Zoals de graankorrel in 
de aarde geworpen…”, brengt Mgr. Léo-
nard verslag uit van een bezoek aan een 
crematorium, dat hem “een buitenge-
woon macabere herinnering heeft na-
gelaten”. De crematie “duurt ongeveer 
tachtig minuten, maar daar er drie ovens 
naast elkaar stonden, was het mogelijk 
om via een venster, tegelijkertijd bij ver-
schillende momenten van de crematie 
aanwezig te zijn. Zodra de lijkkist met 
het lichaam in het vuur kwam met een 
temperatuur van 800 graden ontvlamde 
het geheel met kracht. Tijdens het eer-
ste deel van het proces was dus slechts 
een bundel vlammen te zien. Bij de 
volgende oven, waarin zich een lichaam 
bevindt dat eerder is binnengebracht, is 
een heel skelet te zien, met in het mid-
den een zwarte massa, namelijk de tho-
rax met daarin longen en hart; dat zijn 
die organen die het meest bestand zijn 
tegen de crematie. In de laatste fase van 
het proces, blijft er alleen maar roodach-
tig schitterende as over, een beetje zoals 
roodgloeiende kolen. Op dat ogenblik, 
nadat de temperatuur gedaald is, opent 
een werknemer de deur van de oven en 
schraapt met een soort hark, de as bij 
elkaar om die in een urn te laten vallen”.
Traditioneel is de Kerk categorisch te-
gen lijkverbranding, die gemakkelijk 
het geloof in het eeuwig leven aan het 
wankelen kan brengen.

Bronnen:didac.be / PQR

ringlet en de euthanasie
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Dinsdag 23 april

Vandaag vierden de priesters van het 
District Benelux het 50-jarig priester-
schap tezamen met de jubilaris eerwaar-
de, rustende pastoor L. Troubleyn en en-
kele van zijn familieleden. Eerwaarde C. 
de Beer droeg om 10.30 uur de H. Mis 
tot dankzegging in zijn kamer van het 
rusthuis te Haasdonk (B) op. Het feest 
werd voortgezet met een gezellige koffie-
tafel thuis bij Mej. J. Troubleyn, zus en 
gewezen huishoudster van de pastoor.

Woensdag 24 april
De priesters van Gerwen en Antwerpen 
inclusief de broeder treffen elkaar in 
Vaals voor een bezoek aan het beelden-
museum en het drielandenpunt.

Woensdag 1 mei

Met schitterend lenteweer trekt de kapel 
van het Allerheiligste Sacrament in pro-
cessie van Scherpenheuvel naar Diest. 
Het Mariabeeld van dhr. Windels wordt 
meegedragen. Ook de kinderen van 
onze school stappen allen flink mee. 
Het is namelijk het 125-jarig jubileum 
van de heiligverklaring van de patroon 
van de jeugd, Johannes Berchmans. In 
Diest mag eerwaarde heer M. De Clercq 
de H. Mis opdragen aan het hoogaltaar 

van de St. Sulpitiuskerk met het kazuifel 
waarmee Leo XIII Jan Berchmans heeft 
heilig gesproken. Na afloop toont de de-
ken van Diest ons het geboortehuis en 
trakteert ons op koffie en gebak.

Donderdag 2 mei

Broeder Jaak van de Dominicanen van 
Avrillé is enkele dagen bij ons in Ant-
werpen. Hij vertelt de kinderen van de 
Pius X-school over het kloosterleven.

Zondag 5 mei
Met ingang van deze zondag wordt er in 
Nederland na de Hoogmis na heel veel 
jaren weer voor een koning gebeden.
In Mechelen vindt er een jubelproces-
sie van O.L.Vrouw van Hanswijk plaats. 
Op uitnodiging van dhr. Windels komt 
een aantal gelovigen van Antwerpen en 
Brussel deelnemen. We zien verschillen-
de bekende Mariabeelden en tenslotte 
Mgr. Leonard met het Sacrament passe-
ren en sluiten ons achter bij de processie 
naar de Hanswijkkapel aan. Na de pro-
cessie komt Mgr. Leonard ons groeten 
(en vragen wie wij zijn). 

Donderdag 9 mei
Op deze mooie Hemelvaartsdag doen 
drie kinderen hun Eerste Communie 
in de Hemelstraat te Antwerpen. Ook 
in Leiden ontvangen vandaag drie kin-
deren voor de eerste keer de Eucharis-
tische Heiland. Bovendien was er voor 
de eerste keer ook in onze “kapel” van 
Luxemburg een Eerste Communicant.

Zondag 12 mei
In Brussel: zes Plechtige Communies en 
zeven Eerste Communies.

Kroniek van het 
district

april - juni 2013

Professor Christian de Duve, winnaar 
van de Nobelprijs voor de geneeskunst 
(1974) heeft zich op 4 mei jl. laten eu-
thanaseren. Hij gaf kort daarvoor een in-
terview (postuum gepubliceerd), waarin 
hij verklaarde: “De dood. Het zou teveel 
gezegd zijn dat deze mij geen schrik aan-
jaagt, maar ik ben niet bang voor wat 
erna gebeurt want ik geloof niet. Wan-
neer ik zal verdwijnen, zal ik verdwij-
nen, er zal niets overblijven.”  Professor 
de Duve heeft nooit verborgen gehou-
den dat hij afstand heeft genomen van 
godsdienst en Kerk, door zich openlijk 
agnostisch te verklaren, terwijl hij toch 
professor was aan de katholieke univer-
siteit van Leuven (UCL/KUL)… Een van 
zijn vrienden, Gabriël Ringlet, voormali-
ge conrector van dezelfde universiteit en 
priester heeft in zijn verloren uren niets 
beters gevonden dan een wereldlijke ere-
ceremonie te organiseren… in de kerk!
De Priesterbroederschap St. Pius X heeft, 
bij monde van een invloedrijke gelovige, 
een brief gezonden aan Mgr. Léonard 
met het verzoek, die ceremonie te ver-
bieden: “Ik kan me niet weerhouden 
het schandalig te vinden (in de theo-
logische betekenis van het woord) dat 
een verklaarde atheïst geroemd wordt 
op een plaats die voorbehouden is aan 
de eredienst van de Heer (…).  Maar 
dat een priester, de E.H. Ringlet, in een 
kerk een openlijk eerbewijs geeft aan 
een verklaarde vijand van God zonder 
er van weerhouden of voor gestraft te 
worden door zijn hiërarchie, lijkt me 
ondraaglijk. (…). Ik zou u deelgenoot 
willen maken, Monseigneur, van mijn 
verbijstering over deze gebeurtenis (…). 
Ik sta tot uw beschikking om iedere ac-
tie te ondernemen die u goed acht om 
dit schandaal te verhinderen of te her-
stellen”. Deze brief is zelfs niet gehono-
reerd met een bericht van ontvangst… 
Dezelfde gelovige heeft geprobeerd een 
ingezonden stuk te laten verschijnen in 
La Libre Belgique, maar het verzoek is ver-
worpen want Ringlet zou er persoonlijk 
verantwoordelijk voor geweest zijn.
Deze afvallige priester aarzelde niet om 
zich voorstander van de euthanasie te 
tonen in Le Soir: “Er blijkt grootheid 
uit, te vertrekken met deze helderheid 
en het zeggen: “ik wens de dingen tot 
het eind te beheersen”. (…) Ik ben ge-
tuige van een situatie waarin de keuze 
van euthanasie het geringste kwaad is. 
Ik zou zo graag willen dat de impasse 
werkelijk bestaat”.

Bron: PQR
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In de kapel van Saint-Aubain te Namen 
(B): vier Eerste Communies en één 
Plechtige Communie. Alle kinderen 
zijn gezamenlijk voorbereid, tijdens de 
recollectie op de voorafgaande dag, in de 
priorij van Brussel.
Aan het einde van de dag horen we van 
het plotseling overlijden van de eerwaar-
de heer Lagneau.

Dinsdag 14 mei
In Namen heeft er een afscheidsfeestje 
plaats voor eerwaarde heer M. Salenave, 
bij gelegenheid van zijn vertrek naar 
Zwitserland.

Zondag 19 mei
In Gerwen zorgt een Eerste Communi-
cant voor dubbele feestvreugde op het 
Pinksterfeest!
Evenzo in de St. Amanduskapel te Gent.

Zaterdag 18 – maandag 20 mei

Een klein groepje pelgrims zakt in een 
busje met Broeder René Maria af naar 
Chartres om de jaarlijkse bedevaart te 
voet naar Parijs te doen. Het thema is na-
tuurlijk St. Jozef, nadat hij op 19 maart 
tot onze beschermer werd aangesteld. 
Ondanks -of misschien wel dankzij- de 
regen, die de kampplaats vooral op de 
tweede dag in een modderpoel om-
vormt, wordt het een goede bedevaart! 
Zoals het spreekwoord zegt: ‘Een boom 
groeit door weer en wind, de mens door 
iedere tegenslag die hij overwint!’

Woensdag 22 mei
Eerwaarde heer B. Wailliez rijdt Mgr. de 
Galarreta van Zaventem naar Qiuévrain, 
waar hij de karmelietessen voor enkele 
dagen komt bezoeken.

Donderdag 23 mei
Uitstapje van de priesters van Brussel, 
waarbij eerwaarde heer E. Jacqmin zich 
aansluit. Gezamenlijk bezoeken wij het 
kasteel van Beloeil.

Dinsdag 27 mei
Aankomst van eerwaarde Boniface, groot 
missionaris voor de eeuwige God, die 
een beetje komt uitrusten bij zijn familie 

en komt collecteren voor zijn missies in 
Midden-Amerika.

Donderdag 30 mei
In Brussel gaat de Sacramentsprocessie 
uit. De kinderen van de drie basisscho-
len zijn erbij aanwezig.

Vrijdag 31 mei
In de Broeder Mutien-Marieschool loopt 
een schooljaar ten einde. Het weer werkt 
mee voor de excursie naar Maredsous/
Maredret. De zuster (eucharistische 
kruisvaarder van vóór Vaticanum II) die 
ons rondleidt in de abdijkerk, krijgt een 
lesje in godsdienstkennis van de kinde-
ren en staat er letterlijk verstomd van. 
Dank aan onze priesters en onderwij-
zers/essen.

31 mei – 9 juni

Eerwaarde heer B. Wailliez maakt een 
missiereis naar China. Tijdens deze reis 
geeft hij lange voordrachten over de 
nieuwe Mis, het Tweede Vaticaans Con-
cilie en het probleem van de inculturatie. 
Ook geeft hij een repetitie van de gre-
goriaanse zang aan een groep van een 
twintigtal heel aandachtige jongelui. Zij 
komen allemaal naar de biechtstoel vóór 
de gezongen Mis.

Zondag 2 juni

De Sacramentsprocessie van de Kapel 
van het Allerheiligste Sacrament gaat 
uit! Een koor uit Litouwen luistert de 
Plechtige Hoogmis op. Dit jaar gaat de 
harmonie Beverst van Tongeren mee en 
laat met zijn grote groep doedelzakspe-
lers een overdonderende indruk achter. 
Een groep jongens van de school van 
Saarbrücken, die de dag voordien tegen 

onze jongens hebben gevoetbald en van 
hun gewonnen, gaat mee met de rozen-
kransvaandels.
Ons geloof wordt beleden en onze dank-
baarheid geuit voor zoveel goeds van de 
Eucharistische Heiland door middel van 
de Sacramentsprocessie in Gerwen! Het 
weer laat niets te wensen over. Dank-
baarheid verwekt nieuwe weldaden!

Woensdag 5 juni
De Nederlandstalige confraters maken 
op deze feestdag van St. Bonifatius een 
wandeling in het gebied van de Ninglin-
spo in de Ardennen.

6 – 7 juni
Tweede nachtwake in de St. Jozefkerk ter 
voorbereiding van het H. Hartfeest. Er 
zijn twee à drie mannen per uur.

Zondag 9 juni
Kermis van de St. Jozefkerk.
Het mooie weer is van de partij en alle 
activiteiten hebben dit jaar plaats in het 
plantsoen. Eerwaarde heer N. Challan 
Belval werpt zich op als ijsverkoper, ter-
wijl de dag in het thema van Molière 
staat.
Naast de vragen over de beroemde ac-
teur van de gouden eeuw komen er drie 
groepen op de planken om de een of 
andere passage van een van zijn thea-
terstukken uit te beelden. Het publiek 
is het meest onder de indruk van de 
“groep Medda”.

Zaterdag 15 juni
Enkele leden van de Derde Orde van St. 
Pius X uit Brussel gaan, in gezelschap 
van eerwaarde heer B. Wailliez, op be-
devaart naar Scherpenheuvel (B) om 
het jaar af te sluiten. Zij bidden er het 
rozenhoedje en doen de kruisweg voor 
de intenties van alle leden van de Pries-
terbroederschap: bisschoppen, priesters, 
broeders, seminaristen, zusters, oblaten 
en derde ordelingen.
De bedevaart van de Derde Orde in Ne-
derland staat dit jaar in het teken van de 
zalige Petrus (Peerke) Donders. Na de 
gezongen Mis zien de bedevaarders eerst 
in de priorij van Gerwen de in 2009 uit-
gekomen documentaire over zijn leven 
en zijn brieven. Daarna vertrekken zij 
naar het heropgebouwde geboortehuis 
te Tilburg (NL) van de zalige missionaris 
die zijn leven heeft opgeofferd voor de 
verkondiging van de Blijde Boodschap 
aan de slaven en Indianen in Suriname 
en ook aan het verzorgen van de lepra-
patiënten op Batavia aldaar.

KronIEK VAn HET dISTrICT



Priesterbroederschap St. Pius X Colofon

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.

Nederland

Inform
atieblad

Uitgever:
Priesterbroederschap St. Pius X

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

Giften ter ondersteuning
Uw giften ter ondersteuning van 
ons werk zijn zeer welkom: ze 
vormen de enige financiële steun 
voor het apostolaat van de Pries-
terbroederschap St. Pius X. 

Gebruik daarvoor a.u.b. de hier-
bij ingesloten acceptgirokaart of 
overschrijvingsformulier.

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: BE20 0016 9750 5656
BIC: GEBABEBB
t.n.v. Sint Pius X VZW,
Eendrachtstraat 37
1050 Brussel

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

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-dinsdag: 7u00

woensdag-donderdag: 8u30

vrijdag: 18u30 H. Mis.

Gent

Sint-Amanduskapel, 

Kortrijksesteenweg 139, 

9000 Gent; Tel. 03 / 229 01 80

Zon- en feestdagen: 10.00 uur Hoogmis.  

Steffeshausen (duitstalig)

Herz-Jesu-Kirche

Steffeshausen 5

4790 Burg Reuland

Tel. 080 / 42 03 16

Zon- en feestdagen: 8u00 of 10u45 H. 

Mis.

Kerkrade (duitstalig)

Kerk v. St. Maria zu den Engeln

Pannesheiderstraat 71

6462 EB  Bleijerheide/Kerkrade

Tel. 045/5453366

Zondag: 9.30 u. H. Mis

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.



Aankondigingen / 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.
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AANKONDIGINGEN
België & nederland

• E.K.-Gebedsintentie voor de maand augustus:
voor de stopzetting van het doden van
ongeboren kinderen.

• Fietstocht voor jongens naar Keulen, naar het graf van de 
Heilige Drie Koningen:
van zo 4 augustus t.e.m. za 10 augustus 2013
info & inschrijvingen: 03 229 01 80

• Geestelijke Oefeningen voor heren en dames:
 van ma 5 augustus t.e.m. za 10 augustus 2013

• Voettocht voor meisjes (vanaf 15 jaar) naar Banneux:
van zo 18 augustus t.e.m. do 22 augustus 2013
info & inschrijvingen: 00 44 79 64 25 23 38

• Bedevaart Gorcum - Brielle (Nederland):
van za 24 augustus t.e.m. zo 25 augustus 2013
info & inschrijvingen: 00 31 (0)40 283 45 05

• Mariale retraite voor heren en dames:
 van ma 9 september t.e.m. za 14 september 2013

• Sportdag van Traditie:
 za 14 september 2013, Bonheiden (Mechelen, België) 

• Leiden - Derde Orde FSSPX:
 za 28 september 2013


