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Geachte Lezers,

Opvallend is wat de Kerk ons in het stilgebed (secreta) van de 15e zondag na Pink-
steren laat bidden! “Mogen Uw Sacramenten, Heer, ons behoeden en altijd tegen de 
aanvallen van de duivel beschermen.” Die zondag valt dit jaar op de 28e augustus, 
en is juist de dag van aankomst in Den Briel van onze bedevaarders, die op zaterdag 
de 27e in Gorcum te voet vertrekken.

Inderdaad, Christus geeft ons vooral door Zijn zeven HH. Sacramenten al 
de door Zijn Offer verdiende genaden, die nodig zijn om te kunnen volharden 
en om de aanvallen van de duivel zegerijk te kunnen weerstaan. Maar zonder 
priesters zijn er geen Sacramenten. Daarom zegt de H. Pastoor Lenaert Veghel, 
martelaar, wanneer hij weggevoerd wordt naar Den Briel, en de stad achter zich 
ziet verdwijnen: “Gorcum, mijn stad, wat een ongeluk staat u te wachten”. Want 
de kudde blijft achter zonder herders, terwijl de duivel, de sluw-verstandige en 
gevaarlijkste vijand van de mens, een roofgierige wolf, hardnekkig het heil van de 
zielen zal belagen. Met de Kerk en haar priesters is ook de effectiefste weerstand 
tegen hem in Gorcum verdwenen.

Wij maken ons met hem zorgen! Want al mag de moderne ongelovige mens nog 
zozeer glimlachen over de overtuiging van het bestaan van demonische machten 
… wij willen zijn niet blind voor de intriges van de gevallen engelen, de verklaarde 
tegenstanders van God en van Zijn heilsplan. Er zijn in de wereld nog andere krach-
ten aan het werk, dan alleen natuurlijke. We zien resultaat van negatieve krachten. 
De duivel bestaat! En al wil de mens “waardevrij” zijn, het zal de boze niet doen 
stilzitten. Opwarming van de aarde is tegenwoordig voor velen misschien wel het 
grootste probleem. Maar dat voor tallozen de hel akelig dichtbij komt, laat de meesten 
gewoonweg koud.

Met betrekking tot de ope-
ningsceremonie van de 
Gotthardtunnel op 1 juni 
j.l. leest men in een nieuws-
bericht van de NOS over 
een alles onthullende ce-
remonie! In feite was het 
een propagandastunt voor 
transgender en homosek-
sualiteit. De daarbij opval-
lende en niet mis te verstane 
eredienst aan satan sloeg al-
les! Hoge Europese politici 
waren hierbij tegenwoordig.
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De duivel is een na-aper 
van God en verlangt ook 
een eredienst. De zoge-
naamde festivals - hardrock 
e.d. - waarbij dikwijls satan 
verheerlijkt wordt, waarbij 
immoraliteit van jewelste 
plaatsvindt, waarbij ieder 
jaar slachtoffers vallen door 
drugs- en drankmisbruik … 
let op … krijgen, omdat er 
nu veel in het water vallen, 
steun van de overheid.

Liefde wordt met genot verward. Dit 
waanidee pepert men de kleine kinde-
ren op school gewoon in. “Hoe dan 
ook moet de seksuele agenda gevolgd 
worden,” zegt Leontien Bakermans in 
Schreeuw om Leven. “Dit in het kader 
van CSE: Comprehensive Sexuality 
Education: uitgebreide seksuele voor-
lichting. CSE is ontwikkeld door Inter-
national Plannes Parenthood Federation 
en wordt in Nederland gepromoot door 
Rutgers WPF in de vorm van dr. Cor-
rie.” WPF is toegevoegd vanwege een 
fusie met de World Population Founda-
tion: de Wereldbevolkingstichting.

De duivel bestaat! We zien zijn resultaat in de wereld, in de geschiedenis van de 
mensheid, in individuen en hele volken! Zo velerlei demonische trekken! Denk eens 
aan de concentratiekampen met zoveel onmenselijks! In de Wereldoorlogen gingen 
veel lichamen verloren, maar nu echter zielen! Zijn geniaalste zet is nu: dat hij zich 
laat loochenen! Daarentegen getuigt de H. Schrift van zijn bestaan op wel honderden 
plaatsen. “De afgunst van de duivel bracht de dood in de wereld.” Wijsh. 2,24 “De 
moordenaar van den beginne, … die zich niet met de waarheid ophoudt.” Jh. 8,44 
Jezus heeft satan als een bliksem uit de hemel zien vallen door de prediking van Zijn 
leerlingen in Zijn Naam! Lc. 10,18

De geschiedenis van het kwaad in de wereld met vreselijke uitbarstingen van 
haat tegen God en tegen de mensheid herinnert ons maar al te vaak aan de boze 
in persoon, die alleen maar wil storen en verwoesten, onkruid zaaien. Houden 
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we onze ogen open en doen we niet mee met het naïeve gepraat over de duivel 
als bakersprookje!

Opmerkelijk is het staken van het groot verweer tegen de boze geest in de 
moderne katholieke Kerk, alsof het allemaal koek en ei is. Stroomt de genade nog 
over de mensheid door de Sacramenten? Zijn alle biechtstoelen al vrij gemaakt 
van koffiekopjes en bezems? Heeft men de exorcismen weer terug ingevoerd in 
de doopritus? Lijdt men niet aan een ziekelijke vorm van heilsoptimisme?

We zien zijn werken ook de gehele heilsgeschiedenis door: al in het begin ... als vijand 
in het paradijs (Gen. 3) … in de vervolging van de Kerk … in de ketterijen … Tot 
het einde zal het zo zijn.

Hij daagt zelfs als kwelgeest en tegenstander op in het leven van de heiligen van God: 
bijv. bij Antonius Abt, de Pastoor van Ars, de H. Ignatius v. Loyola en bij Catharina 
van Sïëna …  

Onthouden we dat de duivel de onmacht zelf is tegenover God en Gods wil. 
De mens is sterk, wanneer hij naast God staat. Zelfs een kind is sterker dan 

hij, als het in staat van genade is. 
“Machtiger is Hij, die in ons is, dan hij, die tegen ons is,” zegt de H. Paus 

Leo de Grote. s. 26,4 (54:215) 

Waarom heeft God eigenlijk zo’n tegenspeler toegelaten of niet reeds lang vernietigd? 
Het antwoord geeft de H. Augustinus. “Als Kunstenaar bedient God zich ook van de 
duivel en wel als een groot Kunstenaar; als Hij zich niet van hem wist te bedienen, 
zou Hij hem helemaal niet laten bestaan.” in Jh. 27,10 (35:1620)

De duivel heeft maar juist zoveel macht, als de almachtige God hem laat begaan, om 
redenen, die alleen aan Zijn ondoorgrondelijke wijsheid bekend zijn.

Hij heeft ook over de mens slechts zoveel macht, als deze zelf hem over zich 
toestaat. “Alleen vrijwillige slaven koopt de duivel. Hij krijgt niemand onder het 
juk van zijn slavernij, als men zich niet tevoren voor het geld van de zonde aan 
hem verkoopt,” zegt de H. Ambrosius. de Jacob 1,3,10 (14:602)

En tenslotte moet juist deze vijand, zij het ook knarsetandend van woede, de ver-
heerlijking van God en van Zijn getrouwen dienen, zoals hij de verheerlijking van 
Christus juist diende, doordat hij Hem, zoals hij meende, aan het kruis vernietigde. 
Christus heeft overwonnen! In Hem overwinnen ook wij!

Pater Carlo de Beer



Informatieblad   Nr. 286  juli - augustus 2016   5

Mededeling  
van Mgr. B. Fellay

Op het einde van de bijeenkomst van de hogere oversten van de Pries-
terbroederschap Sint Pius X, gehouden in Zwitserland van 25 tot 28 juni 
2016, heeft de Algemeen Overste volgende mededeling gedaan: 

Het doel van de Priesterbroederschap Sint Pius X is hoofdzakelijk de vorming 
van priesters. Dit is de wezenlijke voorwaarde tot hernieuwing van de Kerk en 
tot herstel van de maatschappij. 

1. In de grote en smartvolle verwarring, die momenteel in de Kerk heerst, 
vereist de verkondiging van de katholieke leer het aan de kaak stellen van de 
dwalingen, die tot in het hart van de Kerk zijn doorgedrongen, en die helaas 
aangemoedigd worden door een groot aantal herders, de paus inbegrepen. 

2. De Priesterbroederschap Sint Pius X, die zeker nu, door de huidige ern-
stige noodtoestand het recht en de plicht verkrijgt de zielen, die zich tot haar 
wenden, geestelijke hulp te verstrekken, zoekt niet op de eerste plaats een kerk-
rechtelijke erkenning, waarop zij als katholiek werk recht heeft. Zij heeft slechts 
één verlangen: trouw het tweeduizend-jarig licht van de Traditie zowel in de 
maatschappij als in de Kerk verder te geven. Dat is de enige weg, die in dit tijd-
perk van duisternis te volgen is, waarin de cultus van de mens de cultus die we 
God verschuldigd zijn, heeft verdrongen.

3. Het “Alles hernieuwen in Christus”, gewild door de H. Pius X, in na-
volging van de H. Paulus (Ef. 1,10), kan niet zonder de steun van een paus 
verwezenlijkt worden, die juist deze terugkeer tot de heilige Traditie stimuleert. 
In afwachting van deze gezegende dag, wil de Priesterbroederschap Sint Pius X 
de inspanningen verdubbelen om het sociaal Rijk van Onze Heer Jezus Christus 
met de haar door de goddelijke Voorzienigheid gegeven middelen te motiveren 
en uit te breiden. 

4. De Priesterbroederschap Sint Pius X bidt en doet boete, opdat de paus 
de kracht heeft het geloof en de moraal integraal te verkondigen. Zo zal hij – bij 
het naderen van de honderdste verjaardag van de verschijningen te Fatima – de 
overwinning van het Onbevlekt Hart van Maria bespoedigen, waarop we hopen. 

Ecône, 29 juni 2016,  
Feest van de Apostelen Petrus en Paulus 
+Bernard Fellay, Algemeen Overste van de Priesterbroederschap 
Sint Pius X 
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Het werk van God  
in de wereld

“Uw Levensleer”, hoofdstuk VII, Walter Farell en  
Martin J. Healy, Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1955

Het bestuur van God

Er is geen anarchie in de wereld, be-
halve dan de bekende chaos, die door 
eigenzinnige mensen is veroorzaakt. 
Overigens gaat de wereld voort met 
een gewillige regelmaat, die even ver-
zekerd en even onwrikbaar is als het 
stomme geduld van een broedende kip. 
Zelfs de strijd onder de dieren en het 
woeden van de elementen zijn zo be-
doeld. Zij zijn het gehoorzaam volgen 
van de smalle paden naar vastgestelde 
bestemmingen, de onveranderlijke ka-
rakteristiek van de natuur. De wereld 
gaat voort en alles wat daarin is, van 
zonsopgang tot zonsondergang, van 
nieuwe maan tot volle maan, van eeuw 
tot eeuw, alsof ze verstand had; zoals 
een pijl vliegt naar zijn doelwit, alsof 
hij ogen had. Feitelijk wordt de pijl 
door ogen gericht, maar door de ogen 
en de handen van de boogschutter; ook 
de wereld wordt door een verstand ge-
richt, door het verstand van God.

Het ontdekken van enkele van de minder 
in het oog vallende details van verzeker-
de gerichtheid vormt de grote triomf van 
het wetenschappelijk onderzoek. Het 
formuleren van de ontdekte details van 
orde, de ontsluierde getuigenissen van 
het goddelijk verstand in de natuur zijn 
de wetenschappelijke wetten; de vooruit-

gang in het formuleren van zulke wetten 
en haar voortdurende verbetering duidt 
met reusachtige letters de oppermacht 
aan van het goddelijk en de voortploe-
terende beperktheid van het menselijk 
verstand. Terecht eisen wij een scherp in-
zicht en een langdurige oefening voor de 
menselijke geest, die op zoek gaat naar 
de details van het goddelijk verstand in 
de wereld van de natuur; want orde is het 
product van een richtinggevend verstand 
en zij kan niet worden ontdekt of naar 
waarde worden geschat, tenzij door een 
hardnekkig verstandig zoeken naar de 
waarheid. De verstandige loop van de 
wereld is een bewijs voor de verstandige 
leiding of het bestuur op een goddelijk 
niveau.

Gemakkelijk komen we tot dezelfde be-
zielende waarheid, wanneer we bij ons 
onderzoek uitgaan niet van de feiten 
van de wereld, maar van de waarheid 
van God. Hij is de oneindige goedheid. 
Zulk een goedheid eist, dat de wereld die 
daardoor geschapen is, tot volmaaktheid 
geleid wordt, dit is, bestuurd wordt; het 
is in tegenspraak met goedheid het voor 
te stellen alsof de godheid de geschapen 
wereld aan zijn lot zou overlaten op een 
even verdorven wijze als een slechte 
moeder een pasgeboren kind aan zijn lot 
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overlaat. God is het oneindige verstand 
en Zijn vooruitziend plan met het heelal 
sluit elk onderdeel van dit verbazingwek-
kende werk in. Wanneer we de uitvoering 
van dit plan in God ontkennen, ontken-
nen we daarmee de oneindige wijsheid 
die het heeft ontworpen, of de oneindige 
macht die het in werking heeft gesteld. 
De plannen van de mensen blijven maar 
al te vaak onuitgevoerd, omdat er din-
gen zijn die de mensen bij het maken 
van hun plannen niet kunnen weten en 
omdat er rivalen zijn, sterk genoeg om de 
inspanningen van de mensen nutteloos te 
maken. In de plannen van de oneindige 
wijsheid zijn er geen onvolmaaktheden, 
en de oneindige macht kan bij het uit-
voeren van deze plannen niet worden te-
gengewerkt. Het bestuur van de wereld 
is het uitvoeren van de Voorzienigheid 
van God.

Het gaat niet aan God buiten beschou-
wing te laten en dan te verklaren, dat de 
geordende wereld het werk is van de na-
tuur. Het is waar, de natuur is de oorzaak 
van de orde in de wereld; maar niet de 
natuur met hoofdletters. De orde komt 
voort uit afzonderlijke naturen: de natuur 
van een eik, van een dashond, van een 
worm, van zwavel of kruisbessen. Onze 
verwarring komt van onze onvermijdelij-
ke gewoonte om God op te roepen voor 
een verhoor in een menselijke rechtbank. 
Wij kunnen de dingen alleen maar leiding 
geven van buiten af, zoals de boogschut-
ter een opgedrongen richting geeft aan de 
pijl. Aan de innerlijke princiepen van de 
dingen, aan haar natuur zelf kunnen wij 
niets doen, want de natuur van de dingen 
is geen product van ons. God is niet aan 
zulke menselijke beperkingen onder-
worpen, want de natuur van de dingen is 

juist een product van Hem. Zijn leiding 
is geen uitwendig opgedrongen iets. De 
vinger Gods schrijft Zijn leiding tot in 
de diepste wortels van de dingen, die Hij 
maakt en leidt. Die door God geschreven 
aanwijzingen noemen wij de aanwijzin-
gen van de natuur of de natuurwetten. 
En dat zijn zij ook. Maar de natuur en 
de noodzakelijkheid van de natuur zijn 
geen plaatsvervangers voor God; veeleer 
zijn zij een getuigenis van Zijn besturend 
verstand.

Voor hen, die God beschouwen als een 
indringer in een wereld die zichzelf vol-
doende is, schijnt het toeval, dit is, een 
samenloop van omstandigheden of iets 
bijkomstigs, een veel aantrekkelijker 
verklaring voor de orde in de natuur dan 
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het almachtige bestuur van de godheid. 
Het toeval is echter geen werker bij de 
grondvesten van de geschiedenis van de 
wereld; het is een vage naam gegeven 
aan het tegen elkaar opbotsen van oor-
zaken, waarvan elk in een vastgelegde 
volgzaamheid haar eigen weg ging. Een 
vogel, die door een bliksemstraal getrof-
fen wordt, is een slachtoffer van het toe-
val; maar het is duidelijk, dat zowel de 
vogel als de bliksem hebben gewerkt in 
gehoorzaamheid aan de bepaalde gericht-
heid van de natuur. Toeval is een handige 
verklaring voor afwijkingen van de orde, 
maar het is een onmogelijkheid, als er bij 

het proces van de uitvoering niet eerst 
een orde is. Het maakt geen orde maar 
veronderstelt deze en het blijft noodzake-
lijk beperkt tot het gebied van oorzaken, 
die door andere oorzaken kunnen wor-
den belemmerd. Voor God zijn er in de 
lange geschiedenis van de activiteit van 
de natuur geen verrassingen. Almacht en 
oneindige wijsheid kunnen door een sa-
menloop van omstandigheden of bijkom-
stigheden niet uit het evenwicht geslagen 
worden. Toeval is geen rivaal van God, 
maar Zijn instrument in het ineengrijpen-
de patroon van de activiteit van de natuur.

De afhankelijkheid van de wereld

De geordende loop van de wereld is 
niet het resultaat van democratische 
processen in het bestuur. Er zijn geen 
aristocratische bestuurscolleges, die de 
wetten vastleggen. De aristocratie van 
de natuurwetenschap maakt de wetten 
niet, doch ontdekt veeleer de reeds ge-
maakte wetten. Er bestaat slechts één 
Bestuurder van de wereld, zoals er 
maar één Architect en één Schepper 
is; voor al deze drie zijn almacht en al-
wetendheid noodzakelijk en alleen God 
is almachtig en alwijs. Geen enkel ding 
in de natuur is de oorzaak van de orde 
in de natuur, veeleer is alles in de na-
tuur een onderdeel van die orde; niets 
in de natuur is het doel van de orde in 
de natuur, zelfs niet die universele orde 
zelf. De wereld bestaat evenmin voor 
zichzelf als ze bestaat uit zichzelf; zij 
is evenmin haar eigen vervolmaking 
als zij zichzelf doet geboren worden. 
Zij komt van God; en het is op Hem, 
dat elk stukje van haar orde is gericht. 
De natuur richt al haar energie op een 

terugkeer naar God en gaat meer op 
Hem gelijken naarmate zij het godde-
lijk beeld scherper aftekent doordat zij 
haar natuurlijke volmaaktheid bereikt.

In de natuur zijn er geen gebieden van 
anarchie; geen succesvolle afscheiding 
van het goddelijk bestuur van de wereld. 
De mensen kunnen natuurlijk in opstand 
komen tegen de orde van de caritas, 
waarvan de hemel het doel is; door die 
opstand ontsnappen zij echter niet aan het 
goddelijk bestuur, maar storten zij zich 
in de orde van de rechtvaardigheid, die 
hun keuze van de hel bevestigt. Straf is 
niet minder een bewijs voor een ordelijk 
bestuur dan de onderscheidingen, die aan 
helden worden toegekend. Heel de we-
reld bestaat van een lening van de kant 
van God, een lening die noodzakelijk 
is, niet alleen voor het eerste voortbren-
gen van de dingen, maar ook voor haar 
voortbestaan van het ene ogenblik in het 
andere. Een succesvolle afscheiding van 
de goddelijke orde zou een onmiddellijke 

Het werk van God in de wereld
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vernietiging betekenen; dit kan niet wor-
den bereikt door degenen, die het bestaan 
hebben geleend, maar doordat de credi-
teur zijn lening intrekt. Door de goedheid 
van God heeft vernietiging nooit plaats.

Menselijk bestuur eindigt spoedig in een 
ongerijmdheid, die vaak tegelijk komisch 
en tragisch is, wanneer zij voor zeer 
kleine details van kleding, van gedrag 
en omgang wetten tracht te maken. Juist 
op zulk een grond weigert ons verstand 
gemakkelijk het gedetailleerde bestuur 
van de wereld door God te aanvaarden. 
Hoe kunnen wij het geordende toezicht 
begrijpen op elk ogenblik van ontwikke-
ling van al de kinderen in de schoot van 
zwangere vrouwen in heel het heelal? 

Hoe kan iemand de ingewikkelde details 
van organische en anorganische opbouw 
ontwerpen en uitvoeren, nog afgezien 
van de eindeloze details van organische 
en anorganische werking? Met dit alles 
beweren we niets anders dan dat zulk een 
gedetailleerd bestuur te veel is voor een 
menselijk bestuur. De conclusie is niet, 
dat zulk een bestuur onmogelijk kan be-
staan, doch veeleer dat dit het werk moet 
zijn van een verstand, groter dan dat van 
de mens, groter dan enig verstand binnen 
de spanwijdte van de orde van de natuur. 
Zulk een bestuur kan slechts geschieden 
door een verstand, dat boven de natuur 
uitgaat, een bovennatuurlijk verstand, het 
verstand van God.

De onafhankelijkheid van God - Wonderen

Het goddelijk bestuur van de wereld 
is geen democratisch bestuur noch het 
bestuur door een aristocratie; maar het 
is evenmin een bestuur door iemand, 
die zo zwak is dat hij vreest iets van 
zijn macht aan een ander mee te delen, 
geen dictatorschap. In de almacht is er 
geen plaats voor vrees voor mededin-
gers, geen grond voor het behoedzaam 
vergaren van macht, geen reden om aan 
ondergeschikten het geven van leiding 
te weigeren. Veeleer geeft het veili-
ge gebied van de almacht alle reden 
om aan de schepselen een werkelijke 
macht te verlenen.

Het is waar, dat de zon ook voor god-
loochenaars opgaat, dat zij die God niet 
kennen ook kunnen nadenken, voedsel 
kunnen opnemen en zich kunnen voort-
planten; want het is niet onze kennis van 
God, die deze dingen voor de mensen 

mogelijk maakt, maar veeleer Gods 
kennis van ons. Wij vernietigen God niet 
door Hem te loochenen, wij vernietigen 
alleen onszelf. Er zijn werkelijke oorza-
ken in de natuur, oorzaken die door haar 
werking werkelijke gevolgen hebben, of 
men daarbij nu aan God denkt of niet; 
maar niets hiervan is waar zonder God. 
Juist omdat er een God bestaat, Die de 
natuur heeft geschapen en haar bestuurt, 
komen er door natuurlijke oorzaken din-
gen tot stand. God bestuurt niet alleen 
Zelf, Hij maakt ook ondergeschikte be-
stuurders, die een reële macht hebben. De 
krachten van de mensen zijn een getui-
genis voor de zekere macht van God en 
voor de goddelijke eerbied tegenover de 
schepselen.

“De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen 
God.” Deze dwaasheid heeft een lang 
leven geleid en een grote verscheiden-
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heid van vormen. Somtijds, tevreden dat 
de wereld het heel best stelt zonder God, 
redeneert ze met een toverstaf van woor-
den Zijn bestaan eenvoudig weg. Som-
mige mensen, die niet veel wijzer maar 
minder onverdraagzaam zijn, willen God 
wel laten bestaan, als Hij dan maar op 
de plaats blijft, die zij Hem aanwijzen: 
een vreemdeling, die geheel en al buiten 
de wereld staat, een gast in de wereld, of 
zelfs een onderdeel van de wereld. In elk 
geval doet Hij het beste met aan de wet-
ten van de natuur te gehoorzamen, anders 
zal Hij niet worden geduld. Anderen, die 
op dwaze wijze met hun dwaasheid te 
koop lopen, zeggen ronduit, dat de hul-
peloosheid van de mens de maatstaf is 
van alle kracht. De mensen kunnen ook 
in de geringste daad niet aan de banden 
van de natuur ontkomen; bijgevolg moet 
er natuurlijk ook aan God zulk een vrij-
heid niet geschonken worden. Aan God 
geloven is allemaal heel best, maar kom 
nu niet voor de dag met zulke verhalen 
over wonderen en dergelijke.

Dit alles is meer dan alleen maar kinder-
lijk. Het is een feit, dat we geen wereld 
kunnen hebben zonder God; en er bestaat 
geen twijfel over of we hebben de we-
reld. We zijn inderdaad een integrerend 
onderdeel van de wereld, die wij bekij-
ken en betasten en waarvoor we plechtig 
voorwaarden opstellen van aanvaarding 
en verwerping, alsof ze een immigrant 
was, waarmee we het niet helemaal eens 
zijn. Wij hebben heel wat minder kans 
om God van ons weg te nemen dan de 
wereld; gelukkig maar, want in beide 
gevallen zouden we onszelf wegnemen.

Er ligt onvermijdelijk een ongerijmdheid 
in de opvatting, dat de almacht door met 

de schepping iets van haar goedheid uit 
te delen haar macht en heel haar vrijheid 
heeft verloren. In onze tijd hebben wij het 
klaargespeeld dit onverteerbare hapje op 
menselijk niveau te slikken. Aan beide 
zijden van het ijzeren gordijn heeft men 
in ernst beweerd, dat de staat, die een 
door de mens gemaakt instrument voor 
het politieke leven is, automatisch zijn 
maker verdringt. De echte revolutionai-
ren beweren, dat de staat de mensen op-
slokt, de zuiver liberalen, dat hij hen in 
zich opneemt. In beide gevallen zijn zij 
met de staat vergeleken niets meer dan 
kleingeld. Wanneer we deze zelfde ver-
nedering op kosmische schaal aanvaar-
den, vervangen we het feit van de schep-
ping en de volmaaktheid van de godheid 
door de mythe van Frankenstein van een 
volledige algemeenheid. De schepping 
van God verheft zich hoog boven Hem 
uit en vernietigt Hem tenslotte. Dit op 
groter schaal toepassen van de bewering 
maakt de ‘kinderachtigheid ervan niet 
minder. Het gezond verstand zal zulk een 
gepeuter aan de kant zetten en rechtuit de 
duidelijke vraag stellen: wat kan God in 
de wereld doen?

Kan God bijvoorbeeld ook zonder ac-
tieve oorzaken veranderingen teweeg 
brengen? De filosofische redenering, dat 
de almacht alles kan doen waartoe zij de 
schepsels het vermogen heeft geschon-
ken, is niet noodzakelijk in het licht van 
de stralende schoonheid van het eerste 
ogenblik van het leven van de Zoon van 
God op aarde. Omdat de H. Geest over 
haar kwam en de kracht van de Aller-
hoogste haar overschaduwde, heeft de 
Maagd Maria maagdelijk haar Zoon Je-
zus Christus ontvangen. Over het begin 
van het menselijk leven op aarde staat 

Het werk van God in de wereld
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er geschreven: “Jahweh God vormde de 
mens uit kleiaarde”. God heeft dit ge-
daan; iets wat ligt boven het vermogen 
van welke engel of welke duivel ook. 
Niets in de natuur kan zonder natuurlijke 
oorzaken werken.

Het ligt binnen het vermogen van engel, 
duivel of mens zonder moeite een li-
chaam te bewegen, even gemakkelijk als 
een moeder zonder inspanning haar kind 
in slaap wiegt. Dit kunnen we toch zeker 
Gods almacht niet ontzeggen; toch is ons 
verstand ertoe geneigd, in verband met 

de afwezigheid van handen en armen, 
enige moeilijkheden te maken, wanneer 
er sprake over is, dat God iets zou oplich-
ten. We zijn heel wat meer verrast dan 
eigenlijk nodig is bij het verhaal van de 
diaken Filippus in de Handelingen: “toen 
zij uit het water waren gestapt, voerde de 
Geest van de Heer Filippus weg; en de 
kamerdienaar zag hem niet meer ... Filip-
pus werd echter te Azotus aangetroffen; 
hij reisde alle steden af en preekte er het 
evangelie ...” (Hand. 8, 39-40). Geen ge-
spannen spieren, geen moeizame schre-
den; want de almacht was aan het werk.

God in het verstand en de wil van de mens

Wanneer er sprake is van de werking 
van God in onze soevereine vermogens 
van verstand en wil, zijn we niet op het 
gebied van het ongewone en het ver-
rassende, waar gewone oorzaken door 
God Zelf worden verdrongen. Dit is de 
prozaïsche routine van de verstandelij-
ke werkingen van de mens op elk ogen-
blik. Een universiteitsprofessor is niet 
meer dan een dienaar; op zijn hoogst 
verschaft hij het voedsel, dat door zijn 
studenten moet gegeten en verteerd 
worden, hij legt eenvoudig de waar-
heid voor. Hij kan van die waarheid 
geen geschenk maken voor het ver-
stand van zijn studenten, hij kan haar 
niet in hun verstand inprenten, hij kan 
hun zijn visie niet geven. Om iets te 
zien van de inwerking van God op het 
verstand van iedere mens moeten we 
verder gaan dan het werk van de leraar 
en verder dan zijn grootste inspannin-
gen. Van God heeft iedere mens al zijn 
vermogens om ook maar iets te kennen; 
een vermogen, dat de professor maar 
vol hoop begint te veronderstellen. Bij 

al zijn feitelijk kennen is de mens nooit 
alleen; God moet daarbij Zijn eigen rol 
vervullen, de rol van de Eerste Oorzaak 
van alles wat werkelijk bestaat. Ook 
deze kendaad is iets reëels, geen fictie; 
zij hangt voor elk ogenblik van haar 
bestaan af van de oorzaak van alle rea-
liteit, of anders houdt zij op te bestaan. 
Wij kennen de waarheid, maar niet 
volledig uit onszelf, niet in absolute 
onafhankelijkheid; niet op goddelijke 
wijze, maar als schepsels op elk ogen-
blik van werkelijke beweging bewogen 
en in stand gehouden door de Schepper. 
Alleen God kan dit binnen het verstand 
van de mens uitwerken; het is het uit-
sluitend recht van de Eerste Oorzaak 
en de enige verklaring dat iets tot stand 
gebracht kan worden door het verstand 
van de mens.

Zouden we dit aan de ervaring kunnen 
toetsen? Slechts met grote moeite; want 
wie kan er behalve God in het verstand 
van de mens doordringen? Toch kan het 
op straffe van verraad aan het gezond 
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verstand niet worden betwist. Het ge-
zond verstand heeft gelijk, wanneer het 
eraan vasthoudt, dat men nooit ziet dat 
iets komt van niets, activiteit van passi-
viteit, volmaaktheid van onvolmaaktheid. 
Wanneer wij overgaan van de toestand 
van mogelijke kenners tot het feitelijk 
kennen, kunnen we redelijkerwijze niet 
de illusie koesteren, dat de kennis zich-
zelf verwekt heeft in ons verstand, dat 
het niet-kennend verstand aan zichzelf 
kennis heeft geschonken. Wij kennen in-
derdaad de waarheid; die kennis is strikt 
persoonlijk, zij is ons eigen bezit. Achter 
ons kennen staat de God van alle realiteit, 
Die ons kennen en weten in de wereld 
van het reële veroorzaakt en steunt.

Hetzelfde moeten wij zeggen van de god-
delijke activiteit bij de vrije keuze van 
onze wil, wanneer tenminste zowel de 
keuze als de vrijheid daarvan reëel moe-
ten zijn. Als een mens, zijn actie en de 
vrijheid daarvan alle reëel zijn, dan zijn 
zij alle drie op elk ogenblik ten nauwste 
van de Oorzaak van alle realiteit afhan-
kelijk. Ontkomen aan de goddelijke be-
weging betekent zich storten in het niets. 
De activiteit van God binnen onze wil is 
geen belediging of een beletsel voor onze 
vrije keuze; veeleer is zij de absoluut on-
misbare en volkomen eerste oorzaak van 
die vrijheid. Onder die goddelijke bewe-
ging doen wij op menselijke wijze onze 
eigen keuze, want wij zijn mensen; niet 
op goddelijke wijze, want wij zijn geen 
God. Absolute onafhankelijkheid zou 
onszelf en onze vrijheid vernietigen.

Wij hebben wel moeilijkheden 
met deze waarheid, niet alleen omdat 
zij noodzakelijk mysterieus is door-
dat de oneindige beweging van God 
daarbij betrokken is, maar op de eerste 

plaats omdat wij God voor de rechter 
blijven brengen in een menselijk ge-
rechtshof. Wijzelf kunnen mensen en 
dingen slechts van buiten af bewegen; 
onze beweging van anderen is altijd 
een soort gewelddaad, ook al is ze niet 
meer dan een verlokking of een ver-
leiding. Wij kunnen nooit binnen in 
een schepsel komen om het door zijn 
eigen princiepen te bewegen. Halsstar-
rige mensen hebben ons overtuigend 
aangetoond, dat wij de wil van de mens 
niet kunnen bewegen; wij kunnen die 
zeker niet op vrije wijze bewegen of 
laten bewegen. Zo kan het natuurlijk 
niet gebeuren. De eigenlijke conclusie 
uit deze menselijke hulpeloosheid moet 
zijn, dat wij niet kunnen begrijpen hoe 
het kan gebeuren, maar met ons gezond 
verstand alleen weten dat het moet ge-
beuren.

God moet in elke werker, in elke daad 
werken, anders is er geen realiteit in de 
werker of in de daad. De goddelijke be-
weging is geen wrede slag, die een eind 
maakt aan elke tegenstand, die de rol 
van de gepantserde vuist vervult. Als er 
oneerbiedigheid bestaat tegenover een 
individuele natuur in de wereld, kunnen 
wij er inderdaad zeker van zijn, dat die 
oneerbiedigheid niet van God komt;  Hij 
beweegt alle dingen overeenkomstig 
haar eigen natuur. Zo worden de zon, de 
maan, de bomen en de dieren noodzake-
lijkerwijze naar hun doel bewogen, want 
vrijheid behoort niet tot haar natuur. De 
mens wordt vrij naar zijn doeleinden be-
wogen, want noodzakelijkheid behoort 
niet tot zijn zedelijke natuur. Het is even-
zeer waar, dat deze daad de mijne en die 
van God is, de Zijne omdat Hij de Eerste 
Oorzaak is van elke realiteit, de mijne 

Het werk van God in de wereld
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omdat God staat achter de verrichtingen 
van de vermogens, die Hij aan mij heeft 
gegeven. Als wij vragen om te begrijpen 
hoe God van binnen uit kan bewegen, 
vrij, vanuit de princiepen die aan de mens 
eigen zijn, dan vragen wij om met het 
eindige verstand van de mens de onein-
dige beweging van God te begrijpen. Het 
aandeel van God in onze vrijheid is niet 
in tegenspraak met de realiteit doch een 
bewijs ervoor.

De activiteit van God binnen ons ver-
stand en onze wil zelf is wonderlijk 
mysterieus, meer dan wij met woorden 
kunnen uitdrukken; maar zij staat niet 
buiten de gewone orde. Feitelijk is het 
een zaak van routine; een alledaagse 
kwestie, zo gewoon, dat we haar van-
zelfsprekend vinden of haar volkomen 
over het hoofd zien. Wat onze aandacht 
boeit is het buitengewone. Kan God won-
deren verrichten in de wereld? Kan Hij 
iets doen wat werkelijk buitengewoon is? 
Kan Hij werken buiten de gewone orde 
van de natuur om, die Hijzelf heeft ge-
maakt? Het antwoord van Christus aan de 
leerlingen van de Doper laat geen plaats 
voor twijfel over: “Ga en bericht aan Jo-
hannes, wat ge hebt gezien en gehoord. 
Blinden zien en kreupelen gaan, melaat-
sen worden gereinigd en doven horen, 
doden verrijzen en aan armen wordt het 
evangelie verkondigd”. Op het ogenblik 
dat de leerlingen van de Doper met hun 
vragen gekomen waren, had Hij kwistig 
de goddelijke macht laten zien: “juist op 
dat ogenblik genas Hij velen van ziekten 
en kwalen en boze geesten en gaf Hij 
veel blinden het gezicht weer terug”.

Het Nieuwe Testament staat vol details 
over de onbeperkte macht van God. De 

mensgeworden Zoon van God deed din-
gen die de natuur nooit kan doen, zoals 
toen Hij in Zijn verheerlijkt lichaam 
door gesloten deuren heen kwam om 
Zijn leerlingen gerust te stellen. Op Zijn 
woord werd de gestorven Lazarus ten 
leven gewekt en kwam hij uit het graf te 
voorschijn en kon de blindgeborene tot 
de vittende Farizeeën zeggen: “nu zie ik”. 
Ook de natuur schenkt leven, maar niet 
aan de doden; zij geeft het gezicht, maar 
niet aan hen die blindgeboren zijn. Vele 
andere dingen heeft Hij gedaan die de na-
tuur doet, maar niet op deze goddelijke 
wijze: stormachtige zeeën worden rustig, 
maar niet op het klinken van een woord; 
de koorts brandt zichzelf uit, maar niet 
in een ogenblik bij het aanraken van een 
hand. God wordt niet beperkt door Zijn 
eigen schepping.

St. Augustinus heeft een wonder om-
schreven als “iets moeilijks, wat zelden 
voorkomt, het vermogen van de natuur 
te boven gaat en zover boven onze ver-
wachtingen uitgaat, dat het onze verwon-
dering afdwingt”. Wij staan verbaasd bij 
wonderen, niet zozeer om het wonder-
lijke feit, maar omdat zij zelden voor-
komen. Het is iets wonderlijks, dat zaad 
een tarweoogst voortbrengt voldoende 
om heel het mensdom te voeden; maar 
het gebeurt elk jaar opnieuw. Van de 
andere kant is het werkelijk zeldzaam, 
dat vijfduizend mensen worden gevoed 
met enkele broden en vissen. Het wil 
niet zeggen dat wij ons minder moeten 
verbazen over het wonderbaarlijke, maar 
we moeten het wonder van het gewone 
leren zien en bovenal ons verbazen over 
de Heer van het heelal en de glans van 
Zijn almacht.
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Katholieke Catechismus
over de kerkelijke crisis

derde oplage, 2012

Door P. Matthias Gaudron

Het Kerkelijk Leergezag
21. Hebben de pausen een aandeel in de crisis van de Kerk?

Zoals we eerder opmerkten, is het ei-
genaardige van de huidige kerkelijke 
crisis, dat hij door de hoogste autori-
teiten van de Kerk zelf in de hand is 
gewerkt. De pausen van het Tweede 
Vaticaans Concilie en van de daarop 
volgende periode zijn verantwoorde-
lijk voor de kerkelijke crisis, omdat zij 
1. de modernistische theologen heb-

ben ondersteund, 
2. zelf meningen verdedigen en han-

delingen hebben verricht, die niet 
met het katholieke geloof verenig-
baar zijn, en omdat zij 

3. de verdedigers van het geloof in 
hun werk hebben gehinderd en ten 
onrechte disciplinaire maatregelen 
tegen hen hebben genomen.

Enkele punten zullen dit hier bewijzen, 
andere zullen de loop van ons onderzoek 
nog aan de dag treden. Johannes XXI-
II is de paus, waarmee de crisis begon. 
Ondanks waarschuwende tegenstemmen 
riep hij het Tweede Vaticaans Concilie 
bijeen en gaf met zijn ‘aggiornamento’ 
het sein voor de ongeremde hervorming 
van de Kerk en voor de toelating in de 
Kerk van een wereldse geest. In zijn ope-

ningstoespraak van het concilie zei hij: 
“De Kerk heeft tegen deze dwalingen 
altijd bezwaar gemaakt. Vaak werden 
zij met de grootste gestrengheid veroor-
deeld. Tegenwoordig, daarentegen, maakt 
de Bruid van Christus liever gebruik van 
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het heilsmiddel van de barmhartigheid 
dan van de gestrengheid. Liever wil zij 
de noden van de wereld tegemoetkomen, 
doordat zij wijst op de geldigheid van 
haar leer en niet zozeer veroordelingen 
uitspreekt”. De paus nam stelling tegen 
de “ongeluksprofeten” en dacht dat de 
dwalingen wel als “nevel voor de zon”1  
vanzelf zouden verdwijnen. Die naïeve 
kijk op de dingen heeft geen betrekking 
op de werkelijkheid. Boeddhisme, islam 
en protestantisme zijn dwalingen die al 
eeuwen bestaan en dus geenszins vanzelf 
verdwenen zijn.  In tegendeel, ze breiden 
zich steeds meer uit, omdat de Kerk te-
genwoordig weigert, deze dwalingen te 
veroordelen. Maar de waarheid binnen de 
Kerk is vooral – tegen de verwachtingen 
van paus Johannes – door het Tweede 
Vaticaans Concilie beslist niet helderder 

geworden, maar heeft een menigte van 
dwalingen zich in haar uitgebreid.

Nog vreemder is een voorval dat Mgr. 
Lefebvre beleefde als lid van de commis-
sie die het concilie voorbereidde. Tijdens 
een zitting, waarin de specialisten van 
het concilie werden gekozen, drukte hij 
er zijn verwondering over uit, dat op de 
lijst minstens drie specialisten stonden, 
die door Rome om hun geloofsleer disci-
plinair waren gestraft. Na de zitting nam 
kardinaal Ottaviani de aartsbisschop ter 
zijde en zei hem dat dit een uitdrukkelijke 
wens van de paus was geweest. De paus 
wilde dus op het concilie specialisten, 
van wie de rechtgelovigheid niet onbe-
rispelijk was!

Paus Paulus VI, die na de dood van 
Johannes XXIII het concilie voortzette, 
was duidelijk op de hand van de libera-
len. Zo benoemde hij de kardinalen Döp-
fner, Suenens, Lercaro en Agagianian tot 
conciliemoderatoren, van wie de eerste 
drie, zoals iedereen weet, liberalen wa-
ren en de vierde geen bijzonder krachtige 
persoonlijkheid was. Ondanks dat Paulus 
VI een paar maal tegen de extreem-libe-
ralen optrad, lijdt het geen twijfel, dat de 
toestand van de conservatieve concilie-
vaders nagenoeg uitzichtloos was, omdat 
de liberalen openlijk de gunst van de paus 
genoten.

Op 7 december 1965 zei hij bij de af-
sluiting van het concilie tot de verza-
melde vaders: “De religie van de God, 
die mens geworden is, is tegenover de 
religie (want dat is het) van de mens, die 
zich tot god maakt, komen te staan. Wat 
is er nu gebeurd? Een conflict, een strijd, 
een banvloek? Dat had kunnen gebeuren; 
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het heeft echter niet plaatsgevonden. Het 
oude verhaal van de barmhartige Samari-
taan was het voorbeeld voor de geestes-
houding van het concilie. Een grenzelo-
ze sympathie heeft het in zijn totaliteit 
doordrongen … Reken hem tenminste 
deze verdienste toe, gij moderne huma-
nisten, die het bovennatuurlijke karakter 
van de hoogste dingen weglaat, en weet 
ons nieuwe humanisme te erkennen: We 
hebben ook, meer dan ieder ander, de 
eredienst van de mens”.2 Het is verbijs-
terend hoe hier de eredienst van de mens 
door een paus wordt gepredikt. Niet het 
katholieke geloof, maar de vrijmetselarij 
heeft een eredienst van de mens, die zich 
de vernietiging van de katholieke Kerk 
tot doel heeft gesteld. De vrijmetselaars 
zullen met het oog op dergelijke teksten 
ongetwijfeld hebben gezegevierd. Waren 
nu niet hun plannen verwezenlijkt, die ze 
al in de voorafgaande honderd jaar had-
den gesmeed en die paus Gregorius XVI 
(1831-1846) in handen waren gevallen? 
Uit de toen ontdekte briefwisseling blijkt 
dat de vrijmetselaars er naar streefden, al-
les in het werk te stellen, dat er ooit “een 
paus naar hun wens” de stoel van Petrus 
zou bestijgen. Hierin staat geschreven: 
“Deze paus zal, zoals het merendeel van 
zijn tijdgenoten, noodzakelijkerwijze min 
of meer doordrongen zijn van de Itali-
aanse en humanitaire beginselen, die wij 
nu in omloop beginnen te brengen … U 
zult een revolutie in tiara en superplie 
in uw valstrik hebben, die met kruis en 
kerkvaandel marcheert, een revolutie, die 
maar een klein beetje moet worden ge-
holpen, om de wereld in vier windstreken 
in brand te zetten.”3 Ook het volgende 
loflied, dat Paulus VI aanhief ter gelegen-
heid van een maanlanding, zou evengoed 
afkomstig kunnen zijn uit de mond van 

een vrijmetselaar: “Eer aan de mens, eer 
aan het denken, eer aan de wetenschap, 
eer aan de techniek, eer aan de arbeid, eer 
aan de menselijke moed. Eer zij de mens, 
de koning van de aarde en nu vorst van 
de hemel.”4

Paulus VI is dan ook de paus, die de nieu-
we ritus van de Mis invoerde, waarvan 
de schadelijkheid in een later hoofdstuk 
zal worden behandeld, en waardoor de 
vervolging van de priesters begon, die 
nog consequent katholiek wilden zijn 
en daarom weigerden de aan hen toever-
trouwde gelovigen aan het protestantisme 
uit te leveren.

Johannes Paulus II uiteindelijk, heeft 
een paar handelingen verricht, die men 
vroeger als geloofsafval of minstens als 
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aan ketterij grenzend zou hebben beoor-
deeld. Enkele voorbeelden volgen hier 
ter illustratie. Zo bad hij op 29 mei 1982 
met de anglicaanse aartsbisschop Run-
cie in de kathedraal van Canterbury de 
geloofsbelijdenis en gaf samen met hem 
de zegen. De anglicaan trad daarbij op in 
vol bisschoppelijk ornaat, hoewel hij vol-
gens de ongeldigheid van de anglicaanse 
wijding slechts een leek is. Op 2 februari 
1986 liet deze paus zich tijdens zijn reis 
door India door een hindoeïstische pries-
teres het Tilakteken van Shiva, een op-
pergod, op het voorhoofd aanbrengen en 
in Madras op 5 februari werd hem door 
de hand van een vrouw gewijde as op het 
voorhoofd aangebracht, wat een inwij-
dingsritueel in het hindoeïsme voorstelt.

Een treurig hoogtepunt van deze activi-
teiten vormt de ontmoeting van de gods-
diensten in Assisi op 27 oktober 1986, 
waar de paus opriep tot viering van de 
heidense riten en daarvoor ook de katho-
lieke kerken ter beschikking stelde. In de 
kerk St. Petrus werd zelfs een Boeddha-
beeld op het altaar geplaatst.

Wat moet men ervan denken, als een paus 
in een land, waarin christenen bloedig 
vervolgd worden, zijn toespraak afsluit 
met de zegenbede “Baraka Allah as-Su-
dan – Allah zegene Soedan”, zoals dat op 
10 februari 1993 in Khartoem gebeurde?5  
En zegt u nu niet, dat “Allah” niets an-
ders is dan “God”. Professor Johannes 
Dörmann schrijft daarover: “Het zou 
zonder meer mogelijk zijn geweest in het 
Engels te vervolgen en in de christelijke 
betekenis de Naam van God over de ver-
schrikkelijke gebeurtenissen in de Soe-
dan aan te roepen.”6 Maar op deze manier 
konden de islamitische toehoorders zich 
in hun valse religie erkend voelen. Maar 
dat was nog steeds niet genoeg. Op de 
14e mei 1999 kuste hij in het openbaar 
de koran, iets dat gewoonweg ongelofe-
lijk lijkt, wanneer men bedenkt, dat de 
koran aan zijn aanhangers een zinnelijk 
paradijs belooft en tot een bloedige strijd 
met de ongelovigen, waartoe bij hen ook 
de christenen horen, oproept. De foto van 
dit gebaar van de paus werd in de islami-
tische landen wijd en zijd verspreid.

22. Waarom gelden deze pausen desondanks als conservatief?

De conciliaire pausen gelden als con-
servatief, omdat zij in morele vragen in 
het algemeen de leer van de Kerk trouw 
gebleven zijn en soms bij dogmatische 
vragen de ware leer hebben verdedigd.

Men dient echter te bedenken, dat in de 
katholieke Kerk van vandaag een enor-
me wirwar van meningen en opvattin-
gen heerst, dat iedereen, die nog een of 
ander katholiek standpunt wil redden en 
niet openlijke ketterijen verkondigt, reeds 

als conservatief geldt. Die benaming zegt 
dus ook niet veel.

Een voorbeeld van het vasthouden van 
de pausen aan de katholieke moraal is de 
beroemde encycliek Humanae Vitae van 
Paulus VI. Hierin verdedigt de paus on-
dubbelzinnig de katholieke leer over de 
anticonceptie en maakte zich daarmee bij 
velen gehaat, die de anticonceptiemidde-
len graag hadden willen toestaan. Zoals 
bekend, namen de Duitse bisschoppen 
in de Verklaring van Königstein indirect 
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afstand van de pauselijke encycliek, door 
echtelieden vrij te laten, naar eigen vrije 
gewetensbeslissing andere wegen in te 
slaan.7

Ook Johannes Paulus II werd wegens 
zijn duidelijke standpunt inzake kwesties 
over huwelijksmoraal en celibaat in de 
wereld voor oerconservatief uitgemaakt. 
Hierbij moet men echter niet wegvlak-
ken, dat ook hij soms afwijkingen van 
de leer verkondigde. Zo wekken de 
uitspraken van de paus de indruk, dat 
weliswaar de kunstmatige anticonceptie 
verboden was, maar daarentegen de na-
tuurlijke geboortebeperking zonder meer 
was toegestaan, hoewel dat volgens de 
katholieke leer alleen dan is toegestaan, 
wanneer een echtpaar om zwaarwegende 
redenen tijdelijk of definitief niet meer 
kinderen kan hebben. Ook de motivering 
van de christelijke moraal laat een dui-

delijke accentverschuiving zien, omdat 
hier voor alles en altijd de waarde van 
de mens voorop staat. Zo staat er bij 
voorbeeld in de Catechismus van de ka-
tholieke Kerk: “Een mens vermoorden 
is ernstig in strijd met de waardigheid 
van de persoon en de heiligheid van zijn 
Schepper.”8 Een dergelijke omkering van 
de rangorde toont, hoever het humanisme 
van de Kerk tegenwoordig gaat. Denken 
we aan het woord van Paulus VI, ook de 
kerk heeft haar “eredienst van de mens”.

Voorbeelden voor de verdediging van de 
traditionele leer op dogmatisch gebied 
zijn het Credo van het volk van God van 
Paulus VI en het Apostolisch Schrijven 
Ordinatio Sacerdotalis van 22 mei 1994, 
waarin Johannes Paulus II eenduidig ver-
klaarde, dat de priesterwijding van vrou-
wen definitief uitgesloten is.



Informatieblad   Nr. 286  juli - augustus 2016   19

Dit alles verandert niets aan het feit, 
dat deze pausen in veel gevallen het 
modernisme hebben ondersteund en de 
voorstanders van de katholieke zaak in 
de steek hebben gelaten of zelfs veroor-
deeld. Om tot de eerder genoemde feiten 
nog een paar voorbeelden toe te voegen, 
zij er op gewezen, dat Johannes Paulus II 
Henri de Lubac tot kardinaal benoemde, 
een man, die het fundamentele onder-
scheid van natuur en bovennatuur ont-
kende, iets, wat Pius XII in zijn encycliek 
Humani Generis, niet zonder impliciete 
betrekking met de Lubac, veroordeelde. 
Eveneens tot kardinaal creëerde hij de 
Franse Dominicaan Yves Congar, die 
met de volgende uitspraken te ver ging: 
“Luther is een van de grootste religieu-
ze genieën van de hele geschiedenis. Ik 
stel hem in dit opzicht gelijk met de H. 
Augustinus, de H. Thomas van Aquino 
of met Pascal. In zeker opzicht staat hij 
hoger … Luther was een man van de 
Kerk.”9 Ook Hans Urs von Balthasar, die 
leerde, dat de hel waarschijnlijk leeg was, 
zou kardinaal worden. Wegens de plotse-
linge dood van von Balthasar kwam het 
evenwel niet tot de uitreiking van de kar-
dinaalshoed. Tenslotte mag men ook niet 
vergeten, dat de godsdienstbijeenkomst 
van Assisi, evenals de hele oecumenische 

beweging, een hoofdaangelegenheid van 
Johannes Paulus II voorstelde.

Hoe weinig deze paus de echte conser-
vatieven ondersteunde, is te zien aan de 
Benedictijner abt Dom Gérard Calvet, die 
in april 1995 met 75.000 handtekeningen 
voor de toelating van de Tridentijnse Mis 
naar Rome kwam, en ertoe werd uitge-
nodigd om met de paus de nieuwe Mis te 
celebreren, om “een voorbeeld te geven”. 
Toestemming voor de oude Mis kwam 
er natuurlijk niet. Evenzo werden aan de 
echte conservatieve bisschop Wolfgang 
Haas van Chur in Zwitserland twee pro-
gressieve wijbisschoppen als ondersteu-
ning gegeven, in plaats van hem daad-
krachtig te ondersteunen in zijn diocees, 
waar hij het moeilijk had. Tenslotte gaf 
Rome zelfs volledig toe aan het aandrin-
gen van de modernisten en riep bisschop 
Haas terug. Op 2 december 1997 werd 
de beslissing van het Vaticaan bekend om 
hem tot opperherder van het eerst nog te 
vormen aartsbisdom Liechtenstein te 
benoemen. Liechtenstein met zijn on-
geveer 25.000 inwoners was tot dan een 
deel van het bisdom Chur. Tot aan zijn 
‘bevordering’ tot aartsbisschop was bis-
schop Haas de opperherder van ongeveer 
700.000 zielen.

23. Is met het pontificaat van Benedictus XVI een ommekeer ingetre-
den?

Zonder twijfel oefent Benedictus XVI 
zijn pontificaat op een serieuzere ma-
nier uit dan zijn voorganger en draagt 
vooral de liturgische traditie van de 
Kerk een goed hart toe. De toestem-
ming van de traditionele Mis door het 
motu proprio van 7 juli 2007 – ondanks 
de tegenstand van veel bisschoppen 

(vooral van het Duitse en Franse epis-
copaat) – en de intrekking van het ex-
communicatiedecreet tegen de wijbis-
schoppen van de Priesterbroederschap 
St. Pius X in januari 2009 waren be-
langrijke mijlpalen op de weg om de 
traditie van de Kerk weer in haar recht 
te herstellen. 



20   Informatieblad   Nr. 286  juli - augustus 2016

Het Kerkelijk Leergezag

Toch kan hij zijn modernistische vorming 
niet (of tenminste nog niet) verlooche-
nen. In zijn vroegere boeken staan uit-
spraken, die soms aan ketterij grenzen. 
Paus Benedictus heeft ze nooit herroe-
pen, maar laat deze boeken verder uitge-
ven. Hij heeft ook geen begrip voor het 
koningschap van Jezus Christus over de 
maatschappij en wil per se het Tweede 
Vaticaans Concilie redden, terwijl hij pro-
beert het in de continuïteit van de traditie 
te plaatsen. De onmogelijkheid van deze 
onderneming zullen we later bespreken. 

Alles bij elkaar heeft het pontificaat van 
Benedictus weliswaar een atmosferische 
verbetering in de Kerk bewerkt, maar 
nog geen werkelijke ommekeer.

Veel passages in zijn beroemde boek 
“Einführung in das Christentum” zijn 
absoluut onaanvaardbaar. De strategie 
van de jonge Ratzinger bestaat er her-
haaldelijk in de traditionele katholieke 
leer te karikaturiseren en vervolgens deze 
karikatuur weer te verwerpen. Zo pole-
miseert hij bijvoorbeeld in het hoofdstuk 
over de Godheid van Christus tegen een 
“ontologische Godsmythe”, die de con-
cilies van Nicea en Chalcedon natuurlijk 
niet bedoeld kunnen hebben, en komt in 
plaats daarvan met een “dienstchristolo-
gie”.10 Jezus zou de mens zijn, die zich 
geheel aan anderen had gegeven en daar-
mee de grenzen van het mens-zijn heb-
ben doorbroken. “Het geloof ziet in Jezus 
de mens, in wie – vanuit het biologisch 
model gesproken – als het ware de vol-
gende sprong in de evolutie heeft plaats-
gevonden; de mens in wie doorbraak uit 
de beperkte natuur van ons mens-zijn, 
uit zijn monadische opsluiting, geschied 
is.”11 “De mens is daardoor mens, omdat 

hij oneindig ver boven zichzelf uitreikt, 
en hij is derhalve des te meer mens, naar 
mate hij minder in zichzelf opgesloten, 
“beperkt” is. Dan is echter … hij het 
meest mens, ja de ware mens, die geheel 
onbeperkt, die het oneindige – de Onein-
dige! – niet alleen maar raakt, maar er 
één mee is, Jezus Christus. In hem is de 
stap van de menswording waarlijk tot het 
doel gekomen. … Als Jezus de voorbeel-
dige mens is, in wie de ware gestalte van 
de mens, en Gods plan met hem, volledig 
in het licht treedt, dan kan hij er niet voor 
bestemd zijn, alleen maar een absolute 
uitzondering te zijn, een curiositeit”.12 

Maar wel zeker! Jezus is de absolute uit-
zondering, want er is geen tweede mens, 
in wie Godheid en mensheid verenigd 
zijn, van wie de menselijke natuur door 
een goddelijke Persoon gedragen wordt. 



Informatieblad   Nr. 286  juli - augustus 2016   21

Hoewel er van hem als kardinaal Ratzin-
ger en paus Benedictus ondubbelzinnige 
uitspraken over de Godheid van Christus 
bestaan, schreef hij in het jaar 2000 een 
nieuw voorwoord voor dit boek en laat 
het verder onveranderd uitgeven.

In zijn eerste preek als paus beloofde hij 
bovendien de weg van de oecumenische 
dialoog, die voor Johannes Paulus II een 
belangrijk punt van zijn pontificaat is ge-
weest, voort te zetten. Zijn bezoeken aan 
synagogen en vooral zijn bezoek aan de 
Blauwe Moskee in Istanbul op 30 no-
vember 2006, waarbij hij enkele ogen-
blikken gewend naar Mekka bad, waren 
er eerder voor geschikt, om de niet-chris-
tenen in hun valse geloof te bevestigen, 
dan ze tot het ware geloof te brengen.

Zijn deelname aan een protestant-
se eredienst bij de Duitse gemeente in 

Rome op zondag Laetare 2010, waar-
bij hij in liturgische kleding optrad, 
preekte en de zegen gaf, zou vroeger 
als communicatio in sacris streng 
verboden zijn geweest.13 Als de paus 
meent met de protestanten vriend-
schappelijke betrekkingen te moeten 
onderhouden, moet hij dan met alle 
geweld direct meewerken aan een 
eredienst? Ook voor de preconciliaire 
pausen was de eenheid van de christe-
nen een hartenwens, maar ze hadden 
steeds voor ogen, om misverstanden te 
voorkomen, dat de van de Kerk afge-
scheidenen moeten terugkeren en dat 
er geen vage eenheid in “verzoende 
verscheidenheid” kan zijn, zoals men 
tegenwoordig graag zegt.

In zijn boek met vraaggesprekken Licht 
der Welt meende Benedictus echter, dat 
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protestanten “op een andere manier kerk 
zijn”.14 Het christendom zou “in het pro-
testantisme als het ware een accentver-
schuiving hebben aangebracht”, en men 
probeert elkaar wederzijds als christenen 
te erkennen en met elkaar een dienst als 
christen te doen.15 Deze positieve kijk 
op het protestantisme staat in volkomen 
tegenstelling tot de traditionele leer van 
de Kerk. De afzonderlijke protestant kan 
weliswaar “bona fide”, d.w.z. van goed 
geloof zijn, omdat hij niet beter weet, 
maar het protestantisme als zodanig is 
geen “andere manier van kerk zijn”, maar 
een afval van de Kerk van Christus.

In zijn op 14 november 2005 openbaar 
gemaakte bericht aan de Italiaanse parle-
mentsvoorzitter Casini, legde Benedictus 

XVI er de nadruk op, dat de Kerk van 
geen enkel land en van geen enkele in-
ternationale organisatie een vorm van 
voorkeursbehandeling verlangt. Zij wil 
slechts de mogelijkheid hebben, haar 
eigen opdracht te vervullen.16 Soortge-
lijke uitspraken heeft hij vaker gedaan. 
We zullen in het hoofdstuk over de gods-
dienstvrijheid zien, dat dit in tegenspraak 
is met de traditionele leer van de Kerk.

De zaligverklaring van Johannes Paulus 
II tenslotte, was gelet op de klaarblij-
kelijke schandalen, waaraan deze paus 
zich schuldig heeft gemaakt (zelfs als hij 
daarbij persoonlijk misschien te goeder 
trouw heeft gehandeld) een volkomen 
verkeerd teken.

24. Zijn de post conciliaire pausen ketters?

In strikte zin zijn alleen diegenen ket-
ters, die uitdrukkelijk een dogma ver-
loochenen. Nu hebben weliswaar voor-
al de pausen Paulus VI en Johannes 
Paulus II veel gezegd en gedaan, wat de 
Kerk en het geloof zwaar heeft bescha-
digd en dwaalleraren in hun doen wel 
moest aanmoedigen, maar van de echte 
verloochening van een dogma kan men 
hen toch niet beschuldigen. Men moet 
ze eerder rekenen bij die liberale katho-
lieken, die weliswaar aan de ene kant 
katholiek zijn en willen blijven, maar 
aan de andere kant graag bij de wereld 
in de smaak willen vallen en haar als 
het kan tegemoet willen komen.

Tot de eigenaardigheden van zulke ka-
tholieken behoort, dat zij zich nooit wil-
len vastleggen, zodat ze alleen al daarom 
niet uitdrukkelijk aan een ketterij vast-

houden. Over deze liberale katholieken 
zegt Pius IX: “Nu zijn deze beslist ge-
vaarlijker en schadelijker dan openlij-
ke vijanden … , en omdat zij zich aan de 
uiterste grens van de formeel veroordeel-
de meningen ophouden, geven zij zich 
een zekere schijn van rechtschapenheid 
en onberispelijke leer, trekken onvoor-
zichtige liefhebbers van toenadering aan 
en leiden eerlijke lieden om de tuin, die 
tegen een openlijke dwaling in opstand 
zouden komen.”17

De kenmerken van de liberale katholiek 
zijn: 

a) Hij is snel bereid de fouten van de 
Kerk in het verleden te bekritiseren, 
vooral wanneer zij zich niet genoeg 
voor de vrijheid van de mensen heeft 
ingezet. 
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b) Hij denkt, dat hij zich er aldoor voor 
moet verontschuldigen katholiek 
te zijn, d.w.z. tot een gemeenschap 
te behoren, die zoveel starheid en 
falende vooruitgang met zich mee-
sleept. 

c) Hij is zeer schuchter in het aanspraak 
maken op de rechten van Christus en 
Zijn Kerk, ja, het is voor hem on-
aangenaam, dat Christus en de Kerk 
trouwens rechten tegenover de maat-
schappij hebben, met uitzondering 
van het recht op vrijheid. 

d) Hij is er altijd voor, dat de Kerk zich 
aanpast aan het concrete milieu, 
zodat zij geloofszaken, die niet in 
dit milieu passen, zoveel mogelijk 
verzwijgt en links laat liggen. Men 

mag de mensen niet voor het hoofd 
stoten.

De aard van dit liberale katholicisme be-
staat volgens P. Humbert Clérissac O.P. 
uit een “falen van de integriteit van de 
geest”. Men heeft niet genoeg vertrou-
wen in de kracht van de waarheid en 
teveel respect of zelfs angst voor de mo-
derne wereld. Eigenlijk is het een gebrek 
aan geloof. Men gelooft niet meer, dat 
het ook vandaag nog mogelijk is, alles in 
Christus te vernieuwen, dat God ook van-
daag nog almachtig is en Zijn genade tot 
alles in staat is. Men geeft de moed op, 
zonder te hebben geprobeerd om te vech-
ten. In plaats daarvan zou men liever met 
menselijke middelen de Kerk nog redden 
met een plaatsje in de maatschappij.18
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25. Zijn er vergelijkbare voorbeelden in de geschiedenis?

Hoewel er jammer genoeg veel pau-
sen zijn geweest, wiens morele leven 
niet vlekkeloos was, in kwesties van 
de leer waren zij toch bijna altijd on-
berispelijk. In ieder geval zijn er toch 
een paar voorbeelden van pausen, die 
in dwaling vielen of de dwaling min-
stens ondersteunden, in plaats van deze 
te bestrijden. Dat waren de pausen Li-
berius (352-366), Honorius I (625-638) 
en Johannes XXII (1316-1334).

Paus Liberius bezweek onder de druk 
van de Arianen, die de Godheid van 
Christus loochenden, excommuniceerde 
in 357 bisschop Athanasius, de ijverig-
ste verdediger van  de katholieke leer, en 
ondertekende een dubbelzinnig geloofs-
formulier.19 Athanasius wordt door de 
Kerk als heilige vereerd, paus Liberius, 
daarentegen, is de eerste paus in de kerk-
geschiedenis, die niet als heilige wordt 
vereerd.

In de 7e eeuw bedacht de patriarch van 
Constantinopel, Sergius, de dwaalleer 
van het monotheletisme. Deze dwaling 
beweert, dat Christus maar één wil heeft, 
terwijl de waarheid is, dat Christus er 
twee heeft, namelijk de goddelijke en 
de menselijke wil. Het lukte Sergius om 
paus Honorius I om de tuin te leiden en 
voor zich te winnen. Honorius schijnt het 
hele probleem niet goed te hebben begre-
pen en afgedaan te hebben als theologen-
gekrakeel. Hij verdedigde dus niet echt 
de dwaalleer van Sergius, maar stond aan 
diens kant en hij legde de H. Sophroni-
us, die de katholieke zaak verdedigde, het 
stilzwijgen op. Paus Honorius werd daar-
om door het Derde Concilie van Constan-

tinopel zelfs als ketter veroordeeld. Paus 
Leo II bekrachtigde deze veroordeling, 
weliswaar niet wegens ketterij, maar we-
gens plichtsverzuim.20 Dit geldt helaas 
evenzeer voor Paulus VI en Johannes 
Paulus II: zij lieten de ketters hun gang 
gaan en ondersteunden hen zelfs gedeel-
telijk, de verdedigers van het geloof lieten 
zij daarentegen meestentijds over aan de 
willekeur van modernistische en ketterse 
bisschoppen. Terwijl voor priesters, die 
essentiële gedeelten van het katholieke 
geloof en moraal verwerpen, alle kerken 
openstonden en zelfs niet-katholieken en 
niet-christenen ze soms mochten gebrui-
ken, bleven deze voor trouwe katholieke 
priesters meestal gesloten, wanneer zij 
de Mis wilden opdragen, die tot in de 
zestiger jaren van de 20e eeuw overal 
in de kerken werd gecelebreerd. Omdat 
het geloof bij talloze katholieken verlo-
ren ging, kunnen Paulus VI en Johannes 
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Paulus II tenminste niet van medeschul-
digheid worden vrijgesproken. Zij zijn 

hun ambtsverplichtingen als pausen niet 
nagekomen.

Een interessant voorbeeld is ook Johan-
nes XXII, die de valse leer verdedigde, 
dat de zielen van de overledenen pas na 
het Laatste Oordeel de zalige aanschou-
wing van God en daarmee de volle za-
ligheid zullen krijgen, terwijl zij tot dan 
toe alleen maar de aanschouwing van de 
mensheid van Christus bezitten. Evenzo 
zou de eeuwige straf van de hel voor dui-
vels en verdoemde mensen pas ingaan na 
het Laatste Oordeel. Hij had evenwel de 
nederigheid om zich te laten voorlichten 
over zijn dwaling en herriep hem op 3 de-
cember 1334, een dag voor zijn dood .21

Aan deze voorbeelden, in het bijzonder 
aan het voorbeeld van de H. Athanasius, 
ziet men, hoe zelfs een enkele bisschop 
tegenover de paus in zijn recht kan staan.
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Fietstocht van Antwerpen 
naar Rome

Sinds 2011 stappen we in de zomervakantie op de fiets om een ‘fietsbe-
devaart’ te doen. De eerste fietstocht voerde ons naar het graf van de H. 
Willibrordus, onze patroon, in Echternach. 

In de jaren daarop durfden we ook meer 
aan. Zo zijn we vorig jaar naar Rome, 
het graf van de H. Petrus, gefietst. We 
hebben in verschillende heiligdommen 
gebeden, veel mooie landstreken ge-
zien en werden vaak verrassend vrien-
delijk ontvangen. 

Dit jaar gaan we van 31 juli t/m 
14 augustus naar het Kindje Jezus van 
Praag. We fietsen via Keulen, waar de 
relikwieën van de HH. Drie Koningen 
liggen; Marburg, de stad van de H. 
Elisabeth van Thüringen of Hongarije; 
Fulda, waar Bonifatius en enkele van 
zijn heilige leerlingen begraven zijn; 
Bamberg, waar de H. keizer Heinrich 
en zijn echtgenoot Kunigunde liggen 
en tenslotte komen we in Praag, waar 
naast het genadebeeld van het Kindje 
Jezus ook de H. Wenceslaus en de H. 
Johannes Nepomuk vereerd worden. 

Hier echter volgt nu het relaas van onze 
vorige fietstocht naar Rome.

Op vrijdag 24 juli 2015 starten we ’s mid-
dags aan de priorij in de Hemelstraat. Na 
de zegen van eerwaarde J. Verlinden gaan 
we naar de St. Jacobskerk om onze eerste 
stempel in onze ‘bedevaartspas’ (de zoge-
naamde ‘Credenzia’) te halen. Deze Ant-
werpse kerk is de stempelplaats voor de 

bedevaart naar Santiago de Compostella, 
wij volgen echter gedurende onze tocht 
de ‘via Francigena’ die van Engeland 
naar Rome gaat. We fietsen zo’n 60 km 
gedeeltelijk langs het kanaal van Antwer-
pen naar Balen in de Kempen en bidden 
onderweg al fietsend ons rozenhoedje. 
De tijd en de kilometers vliegen vooruit. 
In Balen aangekomen, worden we met 
een maaltijd verwend door een familie-
lid van Joël die deel uitmaakt van onze 
groep. Op zolder mogen we overnachten.  

Als ontbijt eten we gebakken spek. Dit 
smaakte zo goed dat we langer bleven, 
maar de lucht werd almaar donkerder. In 
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de loop van de ochtend begint het te re-
genen, daarbij moeten we ook de eerste 
lekke band van de tocht repareren. Bij 
de vriendelijke pastoor van Peer, die zelf 
ook al eens een gedeelte van de via Fran-
cigena per fiets heeft gedaan, krijgen we 
de stempel van zijn parochie voor onze 
‘Credenzia’. ’s Middags begint het te 
stormen, wel hadden we de wind in de 
rug, maar het regende zo hard dat we bij 
onze kennis Nico Hellings in Opoeteren 
zijn gaan schuilen.  Later op de middag 
werd het droog en al fietsend kwamen we 
via Susteren met zijn oude Kloosterkerk, 
waar in de schatkamer enkele belangrijke 
relikwieën van o.a. heilige bisschoppen 
van Utrecht bewaard worden, bij onze 
kapel in Kerkrade aan. Pater J. Grün 
kwam speciaal uit Aken om ons de kapel 
te openen, waar wij in een zijruimte met 
een klein keukentje konden overnachten 
en koken, een grote luxe in vergelijking 
met vorige fietstochten!  

Zondag 26 juli, een stralende dag breekt 
aan. De eerste persoon die ’s morgens 
voor de nog gesloten kerkdeur staat, is 
onze goede bekende Meneer Wolters. Wij 
kunnen hem binnenlaten, niet lang daar-
na komt ook de koster al en stroomt de 
kapel vol met voornamelijk mensen van 
Aken. Na de zondagsmis eten we onze 
spekmaaltijd. Met deze goede bodem in 
de maag, rijden we naar Aken, de stad 
van Karel de Grote, waar in de oude dom 
de relikwieën Karel de Grote uitgesteld 
zijn. Ook kan men er relikwieën van de 
gordel van Onze Lieve Vrouw en nog 
verschillende andere vereren. Tenslotte 
halen we er een stempel voor onze pel-
grimspas. Dan gaat het verder naar Düren 
aan de Roer en door de vruchtbare groen-
te- en graanvelden richting Bonn. In deze 
stad aan de Rijn kunnen we in de priorij 
overnachten. Pater M. Weigl trakteert ons 
zelfs op friet en biefstuk. 
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Op maandag na de H. Mis en na een fiets-
reparatie gaan we langs de Rijn stroom-
opwaarts naar het zuiden, het betere weer 
tegemoet. Het is prachtig tussen de hel-
lingen aan weerskanten van de Rijn te 
fietsen, we komen voorbij oude kastelen 
of ruïnes ervan. In Remagen, waar de re-
likwieën van de H. Appolinaris vereerd 
worden en waar de Amerikanen aan het 
einde van de 2e Wereldoorlog de Rijn 
konden oversteken (de brug is kapot, 
maar gedeeltelijk nog goed zichtbaar), 
kunnen we onze stempel krijgen. Nadat 
Wim van onze groep in Koblenz bij het 
reuzenbeeld van zijn grote naamgenoot, 
de Duitse keizer Wilhelm, op de foto ge-
zet is, rijden we verder. Deze dag schie-
ten we flink op en komen bijna tot bij 
Bingen, daar zien we een kleine camping 
langs de Rijn waar we onze tenten gaan 
opslaan. 

De volgende dag, dinsdag 28 juli, fietsen 
we van de Rijn af door de heuvels met 
wijngaarden. Op een gegeven moment 
volgen we de weg die omhoog een re-
delijk steile berg opgaat. Boven komt ie-
dereen bij, maar bij de afdaling draait de 
weg half en we merken dat we tenslotte 
op precies hetzelfde punt terugkomen als 
voor de bergbeklimming. Nu pakken we 
de kaart erbij en zien dat we ook langs de 
berg heen kunnen gaan zonder hem over 
te moeten. Het kan verkeren … 

De dorpen waar we doorgaan, hebben 
soms wijnranken over de weg hangen. 
Wij rijden als het ware onder de wijnran-
ken door, die tussen de huizen gespannen 
zijn. Tenslotte komen we in Neustadt an 
der Weinstrasse aan, waar we opnieuw in 
een kapel kunnen overnachten. Van hier 
gaat het naar het zuidoosten terug naar 

vlakte bij de Rijn. Nu steken we de rivier 
over en moeten enkele hoogten nemen 
om ’s avonds in onze priorij in Stuttgart 
aan te komen. Pater R. Schmitt komt ons 
’s avonds nog begroeten. 

Na de H. Mis vertrekken we richting het 
zuidoosten, we komen over de Schwäbi-
sche Alb en in de namiddag bereiken we 
Ulm, waar de kerk met de hoogste kerk-
toren ter wereld (169 m) staat. We halen 
er onze stempels. Helaas is de oude kerk 
in Protestantse handen overgegaan toen 
bij de reformatie de vorst protestant werd. 
Tegen de avond bereiken we het rusthuis 
voor oudere mensen van de Priesterbroe-
derschap St. Pius X in Weihungszell. De 
Broeder daar brengt ons naar een zaal-
tje, waar we kunnen overnachten. Het is 
prachtig en opbouwend te zien, hoe deze 
biddende oude mensen er de H. Mis bij-
wonen en ook vaak in de kapel zijn. Er 
hangt een met-God-verbonden-sfeer. Pa-
ter B. Kaldenbach brengt na de H. Mis de 
Communie naar diegenen, die niet meer 
uit bed kunnen. Hoe kan men zich om bij 
God te komen, beter voorbereiden dan in 
zo’n rusthuis?

We krijgen bij ons vertrek uit Weihungs-
zell de zegen en vertrekken dan richting 
de Alpen, het is nu vrijdag 31 juli. Door 
de oude stad van Memmingen fietsen we 
verder langs de rivier de Iller. We gaan 
in Ottobeuren de grote Benedictijnenab-
dij bezoeken. De kerk is groots en licht 
met veel gouden versieringen van binnen 
(rococo). Na deze pauze kunnen we op 
elke heuveltop de bergen van de Alpen 
al voor ons zien liggen. Het laatste stuk 
van deze dag, van Kempten naar Bodels-
berg is een stevige klim, het ligt hoger 
dan 900 meter. In Bodelsberg worden we 
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heel goed ontvangen door de goede fa-
milie Löbbart, die een kapel in huis heb-
ben ingericht. We mogen er onze rustdag 
houden. Van mijn fiets is een tandwiel 
versleten. We zoeken een fietsenmaker 
op en moeten daarvoor de berg weer he-
lemaal af. De fietsenmaker mag ons wel 
en wil gratis de fiets repareren, als we 
hem vanuit Rome een kaart sturen. Dat 
wordt beloofd! Tegen de avond bezoeken 
we er ook het typisch Beiers Gasthaus 
in het dorp, waar blijkbaar feest is en 
een plaatselijke fanfare Beierse muziek 
speelt. 

Na de zondagsmis in de huiskapel door 
een priester van de Priesterbroederschap 
opgedragen (er zijn ongeveer 100 men-
sen aanwezig), krijgen we een ‘keizerlijk’ 
ontbijt bij Mevrouw Löbbart en we be-
loven haar ook een kaart te sturen vanuit 
Rome. Zij drukt ons vooral op het hart al-
tijd tot onze Engelbewaarders te bidden. 

Dit doen we ook en natuurlijk bidden we 
elke ochtend en avond tot de H. Raphaël, 
patroon van de reizigers. 

Via een bedevaartkerkje, waar Onze Lie-
ve Vrouw veel wonderen heeft gedaan, 
vervolgen we onze weg naar Tirol, Oos-
tenrijk. We zien de Zugspitze, de hoogste 
berg van Duitsland voor ons liggen, maar 
wij slaan het dal van de Inn in, stroom-
opwaarts richting Landau en Zwitserland. 
Dit dal volgen we de hele dag, het stijgt 
heel langzaam. 

De volgende dag wacht ons het hoogste 
punt van onze tocht, de 1600 meter. We 
nemen de oude Romeinse weg over de 
Alpen, de via Claudia Augusta, en zien 
zelfs even een oude grensvesting die nu 
hersteld is. Daarna komen we heel even 
in Zwitserland om dan meteen een steile 
weg omhoog, met haarspeldbochten, in 
te slaan terug naar Oostenrijks grond-
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gebied, Nauders. Bij Nauders ligt ook 
iets verderop de grens met Italië, aan de 
Reschenpass. Hoewel we in Italië zijn, 
wordt er nog steeds Duits gesproken. Nu 
fietst het heel gemakkelijk, geleidelijk da-
len we af, we volgen het dal, komen door 
enkele natuurreservaten, waar de rivier 
de Adige, die we vol-
gen, soms prachtige 
stroomversnellingen 
heeft. Bij Bolsano is 
er een steile afdaling 
en komen we in het 
grote dal met aan 
weerszijden hoge 
bergen, de Dolomie-
ten. Nu volgen we dit 
hete, diepe dal tot in 
Trente. Hier in Trente 
willen we een stem-
pel halen voor onze 
‘Credenzia’, maar 
dit is niet eenvoudig. 

De schatkamer geeft stempels, maar is 
gesloten. De dame bij de Kathedraal kan 
ons niet verder helpen, maar tenslotte 
vinden we iemand die in de sacristie na 
lang zoeken een stempel - die op iets lijkt 
- tevoorschijn tovert en ons een stempel 
geeft van deze kerk, waar eens het be-
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roemde Concilie van Trente plaatsvond. 
Bij Trente moeten we echter het dal uit 
en een pas over naar het meer van Calde-
nazzo, waar we ook overnachten op een 
camping. De verfrissende duik doet ons 
goed bij het warme weer.  

De volgende dag, woensdag 5 augus-
tus, volgen we dit dal langs de rivier de 
Brento. Plotseling houden de bergen op 
en komen we in de Povlakte. Verderop 
in deze landbouwvlakte ligt Treviso, de 
plaats waar de H. Pius X vanuit Riëse te 
voet naar school ging. We houden hier 
op de donderdag een rustdag in de priorij 
ter plaatse. Vandaar bezoeken we Venetië 
met de trein en doen een gondeltocht en 
bezoeken natuurlijk de San Marco met de 
relikwieën van deze evangelist. Het ligt 
op 25 km van Treviso. 

Ondertussen is het al vrijdag, 7 augus-
tus. Het volgende doel op de fietstocht 
is Padua, waar we het heiligdom van de 
H. Antonius van Padua bezoeken en zijn 
tong, die niet vergaan is, en andere re-

likwieën vereren. Ook hier kunnen we 
stempels krijgen. Vandaar gaat het na de 
middagsiësta verder richting zuiden. ’s 
Avonds komen we aan de kust van de 
Adriatische Zee en kunnen op een cam-
ping aan het strand overnachten. De vlak-
ke kuststrook hier heeft veel moerassige 
gebieden; we kunnen hier veel kilometers 
afleggen. Soms zien we oude vrachtwa-
gens volgeladen met tomaten in hun gro-
te laadbak langskomen. Hier zijn we echt 
in Italië. De hitte erbij. Ook Ravenna, de 
kuststad, waarin een tijdje de Romeinse 
keizers verbleven, doen we aan en zien 
er de mozaïeken uit de 4e en 5e eeuw. Na 
deze pauze rijden we langs de kust verder 
naar het zuiden, naar de priorij in Rimini. 
Het is zaterdag en we moeten daarheen 
om op zondag de H. Mis te kunnen bij-
wonen. ’s Avonds laat komen we er na 
wat zoekwerk toch op onze bestemming.

Na de zondagsmis in deze kapel die O. 
L. Vrouw van Loreto als patronaat heeft, 
vertrekken we na een karig Italiaans ont-
bijt voor onze eerste Apennijnentoer. We 
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moeten vanaf de kust 
het binnenland in over 
enkele heuvelruggen 
die ons in de hitte vele 
zweetdruppels kosten. 
In de verte kunnen we 
San Marino met de stei-
le bergrug als grens zien 
liggen. Ook de honger 
speelt ons parten, want 
wanneer in Italië de si-
esta gedaan wordt, zijn 
alle winkels dicht. Pas 
’s avonds vinden we weer wat te eten 
in een bergachtig stadje. Deze dag is de 
zwaarste wat hellingen en temperatuur 
betreft. Gelukkig komt er in de namiddag 
wat verkoeling, een paar wolken komen 
de zon temperen. Ook een kleine troost 
is, dat we voor het eerst de borden met 
Rome zien verschijnen, al is het nog wel 
270 km ver. We geraken dit keer niet 
aan ons vooropgestelde einddoel, maar 
belanden in Cagli, waar juist een mid-
deleeuws feest is, waarbij de verschil-
lende stadswijken elkaar bekampen met 

boogschieten, paardrijden en dergelijke. 
Veel mensen zijn middeleeuws uitgedost, 
wij proberen echter zo snel mogelijk een 
rustplaats op te zoeken. 

Op maandag 10 augustus gaan we het 
hoogste punt van de Apennijnen over en 
komen langs Assisi, waar we stoppen en 
ons rozenhoedje bidden in de basiliek van 
de H. Franciscus. Het weer is wat koeler 
geworden en het is zelfs wat gaan rege-
nen. Onze achterstand van de vorige dag 
halen we weer helemaal in en bereiken 
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’s avonds nog Spoleto. Nu rest ons nog 
één dag om Rome te bereiken, we zijn 
op ongeveer 120 km ervan verwijderd. 

Op deze laatste fietsdag stijgt de weg 
eerst richting Terni, maar als we eenmaal 
over het hoogste punt heen zijn, daalt het 
20 km aan één stuk, in het begin vliegen 
we naar beneden, later langzamer, maar 

u begrijpt, dat het zo flink opschiet. Terni 
is de stad van de H. Valentijn. We zien 
uithangborden van deze martelaar han-
gen in de stad, die er fier op gaat zo’n 
heilige te mogen hebben. Na terni gaan 
we naar Narni aan de andere kant van 
een vallei en tegen de Sabijnse bergen 
gebouwd. Hier moeten we flink klim-
men. Deze Sabijnse bergen zijn nog 
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breder dan we denken. Tenslotte mogen 
we dan toch eindelijk naar beneden het 
dal van de Tiber in. Van hier volgen we 
de oude Romeinse weg ‘via Flaminia’ 
en zien we telkens de kilometers aan-
gegeven die ons nog scheiden van ons 

einddoel. Via het fietspad (zeldzaam in 
Italië) langs de Tiber komen we Rome 
binnen. We poseren op de Milvische brug 
voor een foto, maar terwijl we denken 
dat we er zijn, krijgen we nog een lekke 
band. Wim wordt al zenuwachtig, want 
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hij heeft voor ons een appartement kun-
nen huren en had om 21 uur afgesproken. 
De lekke band levert wat vertraging op, 
maar is snel gerepareerd. Toch gaan we 
eerst naar de St. Pieter, ons einddoel. We 
kunnen er natuurlijk niet meer in, maar 
maken een foto met onze fietsen erop als 
bewijs dat we zijn aangekomen, het is 
dinsdagavond 11 augustus. Dan zoeken 
we ons appartement op, vlakbij de kerk 
Maria Maggiore. 

De volgende dag, wanneer ook de voet-
bedevaarders met eerwaarde M. De Cler-
cq aangekomen zijn, doen we het bezoek 
aan de St. Pieter. Eerwaarde De Clercq 
heeft een rondleiding door de uitgravin-
gen onder de St. Pieter kunnen organise-
ren. Na afloop bidden we bij het graf van 
de H. Petrus. De rest van de dag rusten 
we, en sommigen zoeken nog de beloof-
de of verlangde dingen uit Rome mee te 
nemen voor familie of vrienden. De vol-
gende dag mag  eerwaarde De Clercq de 
H. Mis lezen in de ‘Capella Clementina’, 
inderdaad, dat is bij het graf van de H. 
Petrus, een uitzonderlijk voorrecht! Ook 
krijgen we de laatste stempel, die van de 
St. Pieter, voor onze pelgrimspassen met 
het ‘diploma’. We brengen deze dag op 
ons gemak door, bezoeken de kerk St. 
Maria in Trastevere, waar we voor ie-
dereen die ons onderweg heeft geholpen 
– of die ons hierom heeft gevraagd – een 
kaars opsteken en een gebed verrichten.

Op deze donderdagavond is het alweer 
tijd om terug te keren. Wim heeft voor 

ons en onze fietsen een plaats in de nacht-
trein van Rome naar München (Duits-
land) kunnen reserveren. Zo kunnen 
onze fietsen toch nog mee terugkomen. 
Duitsland reizen we door met een goed-
koop groepsticket. En dankzij Charles 
Windels, die ons komt ophalen bij het 
station van Aken, geraken we toch nog 
thuis op de 14e augustus, juist voor de 
grote feestdag van Onze Lieve Vrouw. 
Deo gratias!

Broeder René-Maria
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Eucharistische Kruistocht

De Kruisvaarder bidt, communiceert en offert zich op voor de inten-
tie, die Mgr. B. Fellay, algemeen overste van de Priesterbroederschap 

 St. Pius X, iedere maand opgeeft.

Juni:
Voor het slagen van de retraites!

Augustus:
Voor de heiligheid van de priesters!

Beste Kruisvaarders,

In het jaar 1515 zijn Nederland, Bel-
gië, Luxemburg en Noord-Frankrijk 
één land: de Nederlanden. Onze vorst, 
Karel V, is in Gent geboren en verwerft 
ook nog Duitsland (“Keizer Karel”) en 
het machtigste rijk van die tijd: Span-
je. Dat land heerst bovendien nog over 
grote delen van Italië en door de ont-
dekkingsreizen (Columbus!) ook nog 
over bijna heel Midden- en Zuid-Ame-
rika en delen van Azië en Afrika. “Het 
Rijk waarin de zon nooit ondergaat!” 
Een andere machtige koning, Frans I 
van Frankrijk, voelt zich door dit Rijk 
omklemd. 

Plots, in 1521, valt Frans overal in 
West-Europa aan: in Italië, de Neder-
landen en Spanje. In mei 1521 rukken 
Franse troepen over de hoge Pyreneeën, 
net nu verschillende Spaanse steden met 
Keizer Karel aan het oorlog voeren zijn! 
De Franse legers en hun bondgenoten 
storten zich op de hoofdstad van Navarra: 
Pamplona. Het kleine Spaanse garnizoen 
staat onder leiding van een 30-jarige, vu-
rige officier: Iñigo Lopez. Hij geeft zich 

niet over en bezielt zijn mannen tot taaie 
weerstand vanuit het fort! Verschillende 
aanvalsgolven lopen zich op deze taaie 
strijders gewoon te pletter, bressen in de 
muur dichten ze waanzinnig snel. 

Op Pinkstermaandag, 20 mei 1521, ver-
anderen de belegeraars van tactiek: de 
Franse artillerie richt haar kanonnen- en 
musketvuur speciaal op de sector waar 
Iñigo op de vestingmuur staat. Een schot 
dreunt … een kanonskogel verbrijzelt het 



38   Informatieblad   Nr. 286  juli - augustus 2016

onderbeen van de vurige kamper ... die 
neerzijgt… en de Fransen en hun Navar-
rese bondgenoten nemen de vesting in. 

De Navarrezen hebben intussen wel be-
wondering gekregen voor Iñigo: ze dra-
gen de gewonde persoonlijk tot op zijn 
landgoed in Baskenland: Loyola. Bedoe-
ling is: genezen. Maar daarin heeft Iñigo 
pech: het scheenbeen heelt slecht en moet 
opnieuw in stukken gebroken en samen 
gepuzzeld worden (ai!). Dapper of niet: 
Iñigo jodelt van de pijn! 

Maar misschien even erg: de atletische 
man moet al die tijd op een bed blijven 
liggen, terwijl hij geen deel kan hebben 

aan de overwinning van de keizerlijke 
troepen over Frankrijk (1524). “Hoe 
brengen we in dit saaie nest de tijd door? 
Haal ridderromans!” Maar: die zijn er op 
het landgoed niet … Dan maar fantaseren 
over stoere gevechten en het redden van 
knappe jonkvrouwen … 

Maar achteraf voelt Iñigo, ook Ignatius 
genoemd, zich niet goed: “Ik had mijn 
tijd beter kunnen gebruiken …” “Zijn 
hier misschien tóch boeken??” – “Ja: 
‘Het leven van Jezus’ van Ludolf van 
Saksen en de ‘Gouden Legende’ over 
heiligenlevens”. Noodgedwongen leest 
Ignatius deze vrome literatuur .. en voelt 
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zich na elke geestelijk lezing wél tevre-
dener. 

Dan komt een nieuwe beproeving! Ig-
natius probeert terug een wandeling te 
maken, tot hij strompelend vaststelt: het 
genezende been is … korter! Het schiet 
hem door het hoofd: “Geen dappere 
oorlogen meer! Misschien geen knap-
pe, edele dame om te huwen! Het leven 
heeft geen zin meer! Ik werp me van de 
rotsen!” 

Vlak voor de afgrond komt een andere 
gedachte: “Ben ik gek?? Wie weet of 
er toch nog iets moois komt??” Op het 
nippertje ontgaat Ignatius de verleiding 
tot zelfmoord! Vanaf nu gaat Ignatius op 
zijn gedachten letten. Bij sommige voelt 
hij zich ook achteraf nog goed: “Die ko-
men van de hemel!” Andere lijken eerst 
goed, maar hebben een bittere nasmaak: 
“Die komen van de demonen!” Zo raakt 
Ignatius geoefend in de “onderscheiding 
van de geesten” (=ingevingen, 1 Jh. 4, 1) 

De ziekte heeft uit Ignatius een nog dap-
perder, maar edelmoediger man gemaakt. 
Eens genezen, maakt hij een bedevaart 
naar het mooie Montserrat. Hij legt er een 
levensbiecht af en gaat dan, op 24 maart 
1522, nachtwake houden in de kapel, zo-
als pagen het doen vóór hun ridderslag. 
Bij het aanbreken van de ochtend, op het 
Feest Maria-Boodschap, stapt hij op het 
genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw af 
en schenkt haar zijn wapens: “Voortaan 
wil ik soldaat zijn van Jezus!”  Een be-
delaar gelooft zijn ogen niet: die jonge 
edelman schenkt hem zijn chique kleren!

Ignatius reist door naar Manresa, om on-
der vasten en gebed na te denken: “Heer, 

wat wilt Gij dat ik doe?” Tijdens deze 
retraite wandelt hij langs het riviertje Car-
donér en krijgt ineens en voor het eerst 
een visioen van de Heilige Drievuldig-
heid: “In tijden dat het goede makkelijk 
gaat: veel goeds doen! In tijden dat het 
moeilijk wordt: de goede bezigheden niet 
opgeven! Taai stand houden! Dan belo-
nen wij die ziel! Of ziekte, of gezond-
heid, of geluk, of ongeluk: alles dient om 
beter te worden! Dus: wees gelijkmoe-
dig! Denken aan het ene noodzakelijke: 
ik moet mijn ziel redden, door Jezus na 
te volgen!” 

Al deze dingen schrijft Ignatius in een 
boekje op: “Geestelijke oefeningen”. De 
Ignatiaanse Retraites, de gevechtsoefe-
ningen van de ziel, zijn geboren! Dan vat 
Ignatius een stoutmoedig plan: “Ik wil de 
plekken zien waar Jezus was!” In 1523 
begint de gevaarlijke reis naar het Heilig 
Land, dat net in handen is gevallen van 
de Turkse Osmanen. Ignatius bereikt zijn 
doel, maar riskeert ook zijn nek en die 
van de andere christenen: hij tracht mos-
lims te bekeren! Hij moet het land uit! 

1524, Barcelona: “Latijn leren om pries-
ter te kunnen worden!” De 12-13-jarige 
medeleerlingen kijken met open mond: 
“Een 33-jarige komt mee op de banken 
zitten!” Nadat hij Latijn kent, studeert 
Ignatius aan de universiteiten van Al-
calá en Salamanca (1526-1527) en Pa-
rijs (1528-1534). De jonge studenten in 
het Sint-Barbara-College van Parijs zien 
op Maria-Lichtmis (2 februari) 1528 de 
hinkende “ouwe” (Ignatius is nu 36) op-
duiken! 

Met de jonge studenten gaat de “nieu-
we” weddenschappen aan: “Als ik bij 
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het speerwerpen win, volg jij bij mij 
geestelijke oefeningen!” Eén van hen, 
Francisco Xavier, ook een Bask en trotse 
atleet, gaat de uitdaging aan en ... ver-
liest! Ignatius vraagt naar Francisco’s 
toekomstplannen. “Een schitterend en 
rijk advocaat worden!” – “Goed”, zegt 
Ignatius, “En dan? Zal je dan blij zijn, als 
je na dit leven voor Jezus staat? Wat voor 
nut heeft het als een mens de hele wereld 
wint, maar zijn ziel verliest?” Francisco, 
ook genoemd Frans Xaver, geeft zich ge-

wonnen: “Neen, ik wil eerst uitzoeken 
wat God van mij wil!” 

Op een feestdag met grote processie in 
Parijs willen de professoren gewoon 
doorgaan met de lessen. Ignatius heeft 
intussen al zoveel aanhangers onder de 
studenten, dat allen hem volgen als hij 
uitroept: “Geen werk op de dag des He-
ren!” De hele universiteit ligt lam en de 
studenten gaan naar Mis en processie! 
Daarop wordt Ignatius gearresteerd, met 
geseling bedreigd en voor het gerecht 

gesleept op beschuldiging van “ketterij” 
(=geloofsvervalsing). Ignatius is niet 
bang: de studenten, die zijn retraites volg-
den, zijn er beter van geworden, een aan-
tal is priester geworden. Dan haalt hij er 
een notaris bij als getuige: schoorvoetend  
moeten zijn aanklagers een onschulds-
verklaring schrijven! 

Maar ook anderen kan hij verdedigen. 
Op een dag ziet Ignatius jonge dames 
in het nauw gedreven worden door een 
groep soldaten. Hij stelt er zich tussen en 
geeft hun met woorden zulk een “kanon-
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vuur”, dat ze als verlamd blijven staan en 
de vroegere ridder Ignatius de meisjes in 
veiligheid kan brengen! 

Toch is Ignatius eigenlijk een lieve mens: 
hij tracht – zolang het zonder zondigen 
gaat – een luisterend oor te hebben en 
ieder van zijn naasten een plezier te doen. 
Zo op zijn vakantie in Vlaanderen: hij 
wint de vriendschap van een reus van een 
jonge Vlaming door als kleinere rond zijn 
nek te springen! 

Het is nu rond de tijd van hun priester-
wijdingen. Op Maria-ten-Hemel-Opne-
ming (15 augustus) 1534 begeeft zich 
Ignatius met zijn vijf beste vrienden, 
waaronder Frans Xaver en  Pierre Favre, 
naar de crypte (=kelder) van de kerk van 
Montmartre. Plechtig zweren ze: armoe-
de, kuisheid, gehoorzaamheid en … iets 
nieuws: we gaan daarheen, waar de paus 
ons stuurt! Op naar Rome! 

Het wordt al winter en het sneeuwt. Ze 
moeten over de Alpen en dwars door het 
gebied, waar de Fransen en Keizer Ka-
rel alweer oorlog voeren!  Wegcontroles: 

wanneer het de Fransen zijn, staat hun 
Pierre Favre te woord, wanneer het de 
Spanjaarden zijn slalomt zich Xaver of 
Bobadilla er rond. Ignatius loopt tegen de 
lamp: een Frans commandant schreeuwt: 
“Je bent een spion! Ik zal je laten folte-
ren!” Ignatius praat, maar laat tussen elk 
woord een slome, lange pauze. De solda-
ten kijken elkaar aan: “Een dep! Laat die 
gek toch lopen!” Zo bereikt de slimme 
Ignatius Italië. 

In Venetië gaat hij met zijn mannen het 
hospitaal binnen om er de naastenliefde 
te beoefenen: gevaarlijk zieke mensen 
verzorgen. Met zweren bedekte ruggen 
krabben, opensnijden en leegzuigen! 
Zo worden ze man! En engelen! Tussen 
Siena en Rome maken Ignatius en zijn 
“gouden vijf” halt bij de kerk van La 
Storta. Terwijl ze daar neerknielen hoort 
Ignatius van boven af: “Ik wil u in Rome 
genadig zijn!” Dan ziet Ignatius Jezus, 
die net Zijn kruis aan het dragen is. Weer 
die stem: “Zoon, neem deze man aan tot 
uw dienaar!” 
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In 1538 komen de “gouden zes” in Rome  
aan en buigen zich voor Paus Paulus III 
in Rome. Hij beveelt: “Sticht een orde!” 
Ignatius twijfelt na La Storta niet aan de 
naam: “Genootschap van Jezus” of “Je-
zuïeten”. Zoals hij is, maakt hij de orde 
tot een soort leger, waarvan de overste 
“generaal” heet. 

Net op het ogenblik dat door Luther en 
andere protestantse “hervormers” hele 
delen van de christenen van het ware ge-
loof weggeleid worden gaat dit leger in 
de tegenaanval: overal stichten ze elite-
scholen (colleges) voor jongens, semina-
ries voor kandidaat-priesters en gaan hun 
geleerde mannen aan de universiteiten les 
geven. 

Jezuïeten als Carolus Borromeüs en Pe-
trus Canisius kunnen uit de Schrift het 
ongelijk van de “hervormers” bewijzen. 
Canisius komt uit Nijmegen: de eerste 
Nederlandse jezuïet! In Duitsland kan hij 
hele vorstendommen terughalen naar het 
ware geloof: “De 2e Apostel van Duits-
land”! Maar ook in de nieuw ontdekte 
wereld verovert dit jezuïetenleger: Frans 

Xaver doopt in Azië meer dan 100.000 
mensen! Zijn Vlaamse medebroeder en 
sterrenkundige Ferdinand Verbiest slaagt 
erin de Chinese keizer te bekeren. In het 
hartje van Zuid-Amerika stichten jezu-
ieten een staat van en voor Indianen: Pa-
raguay. Overal: bekeringen! Niet alleen 
van heidenen, ook van protestanten en … 
van katholieken, die hun leven grondig 
beteren na een … retraite! Wat ware er 
uit de wereld geworden, als Ignatius niet 
gewond was geraakt, niet de “Geestelij-
ke Oefeningen” had geleerd en gepreekt, 
niet priester was geworden? Wat ware uit 
de “gouden vijf” geworden zonder hem? 
En wat uit Duitsland, Paraguay …? 

In juli preken priesters van de Priester-
broederschap weer Sint-Ignatius’ “Gees-
telijke Oefeningen”. Bid en offer in juli 
voor goed verloop en afloop, voor beke-
ringen! In augustus hebben wij priesters 
jullie gebed en offertjes nodig om goede 
priesters te mogen zijn, die net als Igna-
tius en zijn “gouden vijf” heilig worden 
en zeer vele zielen helpen redden! Wij 
danken jullie zeer hartelijk om ons daar-
door te “dragen”! 

 Pater K. Huysegems
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De Heilige Martelaren van 
Gorcum

Op 1 april 1572 maakten zich de woeste Watergeuzen meester van Den 
Briel; aan hun hoofd stond de wrede Lumey van der Mark. Deze afschu-
welijke godsdiensthater maakte het stadje tot een folterplaats, waar zijn 
fanatieke woede zich koelde op onschuldige priesters en kloosterlingen. 
Zijn kapiteins, die de omstreken afliepen, hadden als opdracht “alle pa-
pen en hunne complicen” (geestelijken en vurige katholieken) te vangen 
en naar Den Briel te brengen. In datzelfde jaar 1572 werden meer dan 
100 weerloze katholieken, waaronder 95  kloosterbroeders of priesters 
uit geloofshaat ter dood gebracht.

Op 26 juni viel de stad Gorcum,  met Le-
naert Vechel als pastoor, in handen van 
de Watergeuzen. Bij de overmeestering 
van het kasteel van de stad door Marinus 
Brant werden 19 geestelijken in strijd met 
zijn erewoord en gezworen eden gevan-
gen gehouden. Door de dweepzieke sol-
daten werden zij op de laagste wijze be-
spot. De kapelaan Claes Poppel staken zij 
een geladen pistool in de mond en dreig-
den hem dood te schieten als hij nu nog 
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De Heilige Martelaren van Gorcum

beleed, wat hij altijd 
had gepreekt. Hij 
beleed zijn geloof in 
Christus’ tegenwoor-
digheid in het H. 
Altaarsacrament. De 
soldaat schoot niet, 
maar deed hem het 
koord van een van de 
Franciscanen om de 
hals, wierp het einde 
over een deur en trok 
Claes omhoog. Daar-
na liet hij hem met 
geweld plotseling 
vallen en herhaalde die onmenselijkheid, 
tot de martelaar bijna gewurgd was. Op 
diezelfde wijze werd de gardiaan (overste 
van de Franciscanen) Claes Pieck mis-
handeld, tot hij als dood was. Toen liet 
men een vlam in zijn oren, neus en mond 
spelen om te zien, of hij nog leefde, en 
lieten hem voor dood achter. Hij was niet 

overleden, maar kreeg zijn krachten te-
rug, en leed en stierf met de anderen.

Vier van de gevangenen vielen af 
en verloren de kroon van het martelaar-
schap; twee van deze ongelukkigen zijn 
later tot inkeer en berouw gekomen.

Lumey zond uit Brielle de onwaardige 
Jan van Omal, een afgevallen priester, om 
de martelaren naar zijn moordhol over te 
voeren. Onderweg werden de halfnaakte 
belijders te Dordrecht op on terende wijze 
bespot en voor geld tentoongesteld, zodat 
ieder hen naar hartenlust kon beledigen. 
In Den Briel aangekomen werd hun aan-
tal vermeerderd met Adriaan van Hilva-
renbeek en Jacques Lacops, de pastoor 
en de kapelaan van Monster, en Andries 
Woutersz, de pastoor van Heinenoord, 
die door de trawanten van Lumey werden 
aangebracht. Door de gevangenneming 
van Jan van Hoornaer, een Dominicaan 
die in Gorcum de HH. Sacramenten had 
toegediend, was het oorspronkelijk 19-tal 
weer volledig.

De geloofsbelijders werden in Den Briel 
door de wrede Lumey en de fanatieke 
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soldaten en het volk op de laagste wij-
ze bespot en mishandeld. Men sloot hen 
op in een afzichtelijk vuil kerkerhol, en 
trachtte op allerlei wijze hen tot afval te 
brengen. De punten, waarover zij het 
meest werden aangevallen, en waarvoor 
zij hun leven ten beste gaven, waren 
vooral, de waarachtige tegenwoordigheid 
van Christus in het H. Altaarsacrament 
en de erkenning van het oppergezag van 
de Paus.

De Katholieken van Gorcum hadden 
een gezantschap naar de Prins van Oran-

je afgevaardigd en 
van hem een bevel 
tot vrijlating van de 
geestelijken verkre-
gen. Brant zond een 
afschrift van dat be-
vel aan Lumey, doch 
toen deze bemerkte, 
dat men hem slechts 
een kopie van de 
brief van de prins 
had gestuurd, gaf 
hij in een vlaag van 

woede en dronkenschap bevel de marte-
laren aanstonds nog in de nacht van 8 op 
9 juli op te hangen. Dit vonnis werd uit-
gevoerd in het overblijfsel van een schuur 
van het verwoeste kloos ter Ten Rugge 
ten zuiden van de stad. De geloofshelden 
offerden hun leven met moed en stand-
vastigheid en behaalden zo de palm van 
de eeuwige zegepraal in de hemel. De 
lichamen van de martelaren werden nog 
na de dood op de meest barbaarse wij-
ze onteerd en verminkt, en in twee gro-
te putten neergeworpen. Later zijn hun 
overblijfselen door de katholieken in het 
geheim met eerbied verzameld en naar 
Brussel overgebracht.

Op 24 november 1675 werden de 19 
Martelaren van Gorcum zalig verklaard, 
en Paus Pius IX plaatste hen op 29 juni 
1867 plechtig onder het getal van de Hei-
ligen. 

Uit: “Levens en Legenden van Gods 
lieve Heiligen” door Fr. M. Frumentius, 
C.M.v.B., 1923

Juffrouw Elly
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Puntje

Beste Kruisvaarders,

De H. Pastoor van Ars 
heeft gezegd: “Laat een 
parochie 20 jaar zonder 
priester, en zij zal de rede-
loze dieren aanbidden”. 

Waar zijn nu de 
priesters? En die er nog 
zijn, verkondigen die allemaal even 
onverkort het Evangelie van Jezus, de 
leer van de Kerk, zoals de HH. Marte-
laren van Gorcum hebben gedaan? Wie 
gaat er nu nog naar de kerk? Inderdaad, 
leven de mensen nu opnieuw als hei-
denen en vieren nu heel andere feesten 
dan onze Moeder de H. Kerk!

De Apostelen - de eerste 
priesters - hoorden volgen-
de woorden uit de mond van 
Jezus: “Gij zijt het zout van 
de aarde, het licht van de 
wereld”. (Mt. 5, 13-14) 

Zout gaat bederf te-
gen. Moesten er in het geheel geen 
priesters meer zijn, de wereld zou wel-
dra helemaal bedorven zijn. 

De priesters zijn ook voor de we-
reld als het licht. Als het donker is, ziet 
men niet meer waar men loopt. Moes-
ten er geen priesters meer zijn, de weg 
naar de hemel zou moeilijk te vinden 
zijn. De priesters leren de mensen wat 
te doen is om in de hemel te komen en 
geven hun de genademiddelen daartoe.

De priester is mens, maar die mens is ook 
priester. Door de priesterwijding heeft hij 
een goddelijke macht gekregen, de macht 
van Jezus zelf.

Hij is een andere Jezus geworden. 
Hij kan brood en wijn veranderen in Je-
zus’ Lichaam en Bloed. Hij kan de zon-
den vergeven, de mensen heiligen door 
de HH. Sacramenten. Als hij preekt, 
verkondigt hij het woord van God.

De priester kan des te meer goed 
doen, als hij helemaal Jezus is, als hij 
geheel naar Zijn Hart gevormd is, dus 

     Luister eens, het puntje voor juli en augustus is:

     Iedere dag het gebed voor de heiliging  
van de priesters bidden!
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ook van Zijn heiligheid heeft. Vragen 
wij daarom dikwijls aan Jezus om hei-
lige priesters, want ze zijn een krachtig 
zout! De mensen merken dit meteen: de 
slechte evenzeer als de goede mensen!

De H. Pastoor van Ars zei: “Geef mij 
zeven heilige priesters, en daarmee zal 

ik heel Frankrijk bekeren”. Dat weten de 
Karmelietessen ook! Zij doen niets dan 
bidden en vasten om heilige priesters te 
verkrijgen. Daarvoor heeft de H. There-
sia van Avila haar kloosters gesticht! De 
zalige priester E. Poppe wilde daarom 
altijd graag een karmelklooster in zijn 
parochie.

Laten wij het als een plicht van dankbaar-
heid opvatten te bidden voor de priesters 
en over hen Gods overvloedige genade af 
te smeken, zodat vele zielen gered kun-
nen worden. Het gebed hieronder wil jul-
lie hierbij helpen. Als je het hebt gedaan, 
mag je dat ’s avonds in de kolom Puntje 
invullen. Doe je best! 

Pater C. de Beer

Gebed om de heiliging van de priesters

Goddelijke Verlosser, Jezus Christus, 
Gij hebt Uw verlossingswerk, de red-
ding en het heil van de wereld, aan de 
priesters als Uw plaatsbekleders toe-
vertrouwd. Ik offer U door de handen 
van Uw heilige Moeder voor de heili-
ging van Uw priesters en toekomstige 
priesters geheel deze dag op: al mijn 
gebeden, werken, vreugden, offers en 
lijden. Schenk ons heilige priesters 
die, door het vuur van uw goddelijke 
liefde ontvlamd, niets anders zoeken 
dan de vermeerdering van Uw eer en 
het heil van onze zielen. En gij, Maria, 
liefdevolle Moeder van de priesters, 
bescherm alle priesters in de gevaren 
van hun heilige roeping, bid voor hen 
en verkrijg hun de genade, dat zij aan 
hun verheven roeping altijd getrouw 
blijven. Amen.

Eucharistische Kruistocht

De H. Pater Damiaan bij zijn melaatsen
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Bijbelse Geschiedenis
R. Businger

57. De Joden besluiten Jezus te doden. 

Rijs op, Heer, en dat Uw vijanden 
verstrooid worden, en dat Uw haters 
vluchten voor Uw aangezicht. Num. 

10, 35

Toen de Farizeeërs en Schriftgeleerden 
door enige ooggetuigen Lazarus’ op-
wekking vernamen, riepen zij de Hoge 
Raad bijeen in het zomerverblijf van 
Caïphas op de “berg van de boze raad” 
ten zuiden van Jeruzalem, en zeiden: 
“Wat doen we? Want die man doet 

véél wonderen. Als we Hem zo laten 
begaan, zullen ze allemaal in Hem ge-
loven”. Een van hen, Caïphas, die dit 
jaar hogepriester was, sprak: “Beseft u 
dan niet, dat het goed voor u is, dat één 
mens sterft voor het heil van het volk, 
en niet het hele volk te gronde gaat”. 
Zij besloten nu, Jezus te doden. Jezus 
wist dit. Daarom ging Hij met Zijn leer-
lingen naar een landstreek in de nabij-
heid van de woestijn. 
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De Joden wilden Jezus uit nijd doden, 
omdat Gods welbehagen en Gods onein-
dige macht zo duidelijk in en met Hem 
waren. Ook Kaïn had zijn broeder Abel 
uit nijd vermoord, omdat God Zijn gena-
de op zulk een in het oog lopende wijze 
aan Abel had bewezen.

Zes dagen later zei Jezus tot Zijn leerlin-
gen: “Zie, we gaan op naar Jeruzalem; 
en alles, wat door de profeten over de 

Mensenzoon is geschreven, zal vervuld 
worden. Want Hij zal worden overgele-
verd aan de heidenen; Hij zal worden 
bespot, mishandeld en bespuwd. Men zal 
Hem geselen en doden; en op de derde 
dag zal Hij verrijzen”.

Jezus bewijst Zijn Godheid niet slechts 
door Zijn wonderen, maar ook door Zijn 
voorspellingen. 

58. Zacheüs, de overste van de tollenaren.

De aalmoes bevrijdt van de dood, en 
zij is het, die van zonden reinigt en 
barmhartigheid en het eeuwig leven 

doet vinden. Tob. 12, 9

Op de reis naar Jeruzalem kwam Jezus 
in de stad Jericho. Daar leefde een rij-
ke overste van de tollenaren, Zacheüs 
genaamd. Hij wilde Jezus zien; maar 
omdat hij klein was, kon hij het niet 

wegens de grote menigte. Daarom 
liep hij vooruit en klom in een wilde 
vijgenboom, om Jezus, wanneer deze 
voorbijging, te zien. Toen Jezus nu 
voorbijkwam, zag Hij op en riep: “Za-
cheüs, kom vlug naar beneden, want 
vandaag moet Ik in uw huis verblijven”. 
Zacheüs kwam meteen naar beneden en 
nam Jezus met blijdschap in zijn huis 
op. Allen, die dit zagen, morden en 
zeiden: “Bij een zondaar heeft Hij Zijn 
intrek genomen”. Maar Zacheüs sprak 
tot Jezus: “Zie, Heer, de helft van mijn 
vermogen schenk ik aan de armen; en 
zo ik iemand tekort heb gedaan, geef 
ik het vierdubbel terug”. Jezus sprak 
tot hem: “Heden is er heil over dit huis 
gekomen; want ook hij is een zoon van 
Abraham. Want de Mensenzoon is ge-
komen, om te zoeken en te redden wat 
verloren was”. 

59. Jezus wordt door Maria gezalfd. 

Huichelaars en sluwe bedriegers wek-
ken Gods toorn op. Job. 36, 13

Van Jericho kwam Jezus weer te Betha-
nië. Hier werd Hij voor het eten uitge-

nodigd door een zekere Simon (de me-
laatse genoemd). Lazarus zat ook aan 
tafel en Martha diende de Heer; doch 
Maria bracht in een albasten vaasje 
kostbare nardus-balsem, zalfde daar-

Eucharistische Kruistocht
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mee het hoofd en de voeten van Jezus 
en droogde deze met haar hoofdhaar 
af, zodat heel het huis vol was van de 
welriekende geur. Enige aanwezigen 
werden ontevreden en zeiden: “Waar-
om die verkwisting met de balsem?” 
En Judas Iscariot sprak: “Waarom die 
balsem niet voor driehonderd tienlin-
gen verkocht, en ze aan de armen gege-
ven?” Dit zei hij niet uit liefde voor de 
armen, maar omdat hij een dief was, de 
beurs droeg, en van het geld wegnam. 
Daarom sprak Jezus: “Laat haar met 
rust! Waarom valt ge haar lastig? Ze 
heeft een goed werk aan Mij gedaan. 
Want de armen hebt ge altijd bij u, Mij 
niet. Ze heeft gedaan, wat ze kon; ze 
heeft reeds vooruit Mijn lichaam gebal-
semd voor de begrafenis. Voorwaar, Ik 
zeg u: Overal, in heel de wereld, waar 
dit Evangelie wordt gepreekt, zal ook 
tot haar gedachtenis worden vermeld, 
wat ze heeft gedaan”.

Welke drie punten kan men uit dit verhaal 
leren? 

1. Dat men ook goede werken moet 
doen, die rechtstreeks dienen voor 
de eer van God, en voor de luister 
van de eredienst; 

2. dat er altijd armen zullen zijn; 
3. de gierigheid van Judas wordt ver-

oordeeld. 

Bijbelse Geschiedenis

Schatkisten
Hoe vol waren de Schatkisten van  mei
Aantal Schatkisten:   9
Dagelijkse Toewijding  333
H. Mis  82
H. Communie  79
Geestelijke Communie  253
Offers  411
Tientjes  1.272
Bezoek aan het Allerheiligste  130
Meditatie  100
Goed Voorbeeld  302
Puntje  251
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Mevr. L.J.A. Schalk-de Hoon Breda 26 08 2004
Mevr. C. Kok Alkmaar 31 08 2012
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Bedevaart Gorcum - Brielle 27-28 augustus 2016
Voettocht voor katholiek herstel!

Aanmelden met inschrijfformulier of via de mail:
pjotrzegers@hotmail.com

Jaarprogramma 2016
Wanneer? Waar? Wat?
van t/m 
02-07  Zaitzkofen (D) Priesterwijdingen
03-07 14-07 Oosteeklo EK-jongenskamp
04-07 09-07 Antwerpen Geestelijke Oefeningen (gemengd)
17-07 28-07 Oosteeklo EK-meisjeskamp
18-07 23-07 Antwerpen Geestelijke Oefeningen (gemengd)
31-07 14-08 Antwerpen-Praag Fietskamp
27-08 28-08 Nederland Bedevaart Gorcum-Brielle
11-09  Antwerpen JKI-bijeenkomst (internationaal)
12-09 17-09 Antwerpen Mariale Retraite (gemengd)
17-09  Bonheiden (B) Sportdag van de Traditie
10-09  Gerwen Derde Orde FSSPX
01-10  België Bedevaart Banneux
09-10  Leiden Parochiefeest
22-10  Leiden Aanbiddingsdag
12-11  Gerwen  Derde Orde FSSPX
20-11  Gerwen Parochiefeest met Sinterklaas
20-11  Leiden Koordag i.v.m. H. Cecilia
27-11  Gerwen/Leiden Adventsbezinning (Derde Orde FSSPX)
11-12  Leiden  JKI-bijeenkomst (internationaal)
14-12  Gerwen Gulden Mis
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Kalender Gerwen
Juli

vr. 1 17.30 Lof
  18.30 gez. H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, feest van het Kostbaar 

Bloed van O.H. Jezus Christus (1e kl.)
za. 2 8.30 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, O.-L.-Vrouw-Visitatie 

(2e kl.); ged. HH. Processus en Martinianus, mart.; 
daarna uitstelling tot 12.30 uur

  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 3 10.30 Hoogmis 7e zondag na Pinksteren (2e kl.); kinderzegen
ma. 4 18.30 H. Mis door de week (4e kl.)
di. 5 18.30 H. Mis H. Antonius Maria Zaccaria, bel. (3e kl.)
wo. 6 7.15 H. Mis door de week (4e kl.)
do. 7 17.30 Lof
  18.30 H. Mis Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch (2e kl.) (eigen 

van het bisdom); ged. HH. Cyrillus en Methodius, 
biss. en bel.

vr. 8 7.15 H. Mis H. Elisabeth, koningin van Portugal, weduwe (3e 
kl.)

za. 9 8.30 H. Mis HH. Martelaren van Gorcum (3e kl.) (bisdom ‘s 
Hertogenbosch) 

zo. 10 10.30 Hoogmis 8e zondag na Pinksteren (2e kl.)
ma. 11 18.30 H. Mis door de week (4e kl.); ged. H. Pius I, paus en mart.
di. 12 18.30 H. Mis H. Johannes Gualbertus, abt (3e kl.); ged. HH. 

Nabor en Felix, mart.
wo. 13 7.15 H. Mis door de week (4e kl.)
do. 14 17.30 Lof
  18.30 H. Mis H. Bonaventura, biss. en kerkl. (3e kl.)
vr. 15 7.15 H. Mis H. Plechelmus, biss. en bel. (3e kl.) (bisdom ‘s 

Hertogenbosch); ged. H. Henricus, keizer en bel. 
za. 16 8.30 H. Mis O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.); Mis van O.L. 

Vrouw van de Berg Carmel
zo. 17 10.30 Hoogmis 9e zondag na Pinksteren (2e kl.)
ma. 18 18.30 H. Mis H. Camillus van Lellis, bel. (3e kl.); ged. H. Symp-

horosa en haar zeven zonen, mart.
di. 19 18.30 H. Mis H. Vincentius a Paulo, bel. (3e kl.)
wo. 20 7.15 H. Mis H. Hiëronymus Aemilianus, bel. (3e kl.); ged. H. 

Margaretha van Antiochië, maagd en mart.
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do. 21 17.30 Lof
  18.30 H. Mis H. Laurentius van Brindisi, bel. en kerkl. (3e kl.); 

ged. H. Praxedes, maagd
vr. 22 7.15 H. Mis H. Maria Magdalena, boetelinge (3e kl.)
za. 23 8.30 H. Mis H. Appolinaris, biss. en mart.(3e kl.); ged. H. Li-

borius, biss. en bel.
zo. 24 10.30 Hoogmis 10e zondag na Pinksteren (2e kl.)
ma. 25 18.30 H. Mis H. Jacobus de Meerdere, Apostel (2e kl.); ged. H. 

Christophorus, mart.
di. 26 18.30 H. Mis H. Anna, moeder van de H. Maagd Maria (2e kl.)
wo. 27 7.15 H. Mis door de week (4e kl.); ged. H. Pantaleon, mart.
do. 28 17.30 Lof
  18.30 H. Mis HH. Nazarius en Celsus, mart., Victor I, paus en 

mart., en Innocentius I, paus en bel. (3e kl.)
vr. 29 7.15 H. Mis H. Martha, maagd (3e kl.); ged. HH. Felix II, paus 

en mart., Simplicius, Faustinus en Beatrix, mart.
za. 30 8.30 H. Mis O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.); ged. HH. Abdon 

en Sennen, mart.
zo. 31 10.30 Hoogmis 11e zondag na Pinksteren (2e kl.)

Augustus

ma. 1 18.30 H. Mis door de week (4e kl.); ged. HH. Makkabeeën, mart.
di. 2 18.30 H. Mis H. Alfonsus Maria van Liguori, biss., bel. en kerkl. 

(3e kl.); ged. H. Stefanus I, paus en mart.
wo. 3 7.15 H. Mis door de week (4e kl.)
do. 4 17.30 Lof
  18.30 H. Mis H. Dominicus, bel. (3e kl.)
vr. 5 17.30 Lof
  18.30 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart 

van Jezus (3e kl.); ged. O.-L.-Vrouw-ter-sneeuw
za. 6 8.30 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Gedaanteverandering 

van O. H. Jezus Christus (2e kl.); ged. HH. Sixtus 
II, paus, Felicissimus en Agapitus, mart.; daarna 
uitstelling tot 12.30 uur

zo. 7 10.30 Hoogmis 12e zondag na Pinksteren (2e kl.); kinderzegen
ma. 8 18.30 H. Mis H. Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars, bel. 

(3e kl.); ged. HH. Cyriacus, Largus en Smaragdus, 
mart.

di. 9 18.30 H. Mis Vigilie van de H. Laurentius, diaken en mart. (3e 
kl.); ged. H. Romanus, mart.

wo. 10 7.15 H. Mis H. Laurentius, diaken en mart. (2e kl.)
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do. 11 17.30 Lof
  18.30 H. Mis door de week (4e kl.); ged. HH. Tiburtius en Sus-

anna, mart.
vr. 12 7.15 H. Mis H. Clara van Assisië, maagd (3e kl.)
za. 13 8.30 H. Mis O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.); ged. HH. Hyppo-

litus en Cassianus, mart.
zo. 14 10.30 Hoogmis 13e zondag na Pinksteren (2e kl.)
ma. 15 18.30 Hoogmis Feest van Maria-ten-Hemel-Opneming (1e kl.), 

verplichte feestdag
di. 16 18.30 H. Mis H. Joachim, vader van de H. Maagd Maria, bel. 

(2e kl)
wo. 17 7.15 H. Mis H. Hyacinthus, bel. (3e kl.)
do. 18 17.30 Lof
  18.30 H. Mis door de week (4e kl.); ged. H. Agapitus, mart.
vr. 19 7.15 H. Mis H. Johannes Eudes, bel. (3e kl.)
za. 20 8.30 H. Mis H. Bernardus, abt en kerkl. (3e kl.)
zo. 21 10.30 Hoogmis 14e zondag na Pinksteren (2e kl.)
ma. 22 18.30 H. Mis Feest van het Onbevlekt Hart van Maria (2e kl.); 

ged. HH. Timotheus, Hippolytus en Symphoria-
nus, mart.

di. 23 18.30 H. Mis H. Philippus Benitius, bel. (3e kl.)
wo. 24 7.15 H. Mis Kerkwijdingsfeest van de kathedraal van Den 

Bosch (1e kl.) (eigen van het bisdom)
do. 25 17.30 Lof
  8.30 H. Mis H. Bartholomeus, apostel (2e kl.) (bisdom ‘s Her-

togenbosch); ged. H. Lodewijk, koning en bel.
vr. 26 7.15 H. Mis door de week (4e kl.); ged. H. Zephyrinus, paus en 

mart.
za. 27 -------- geen act. H. Jozef Calasanctius, bel. (3e kl.)
zo. 28 8.30 H. Mis 15e zondag na Pinksteren (2e kl.)
  17.30 Hoogmis  (In Brielle) Votiefmis HH. Martelaren van Gor-

cum (2e kl.); ged. 15e zondag na Pinksteren
ma. 29 18.30 H. Mis Onthoofding van de H. Johannes de Doper (3e kl.); 

ged. H. Sabina, mart.
di. 30 18.30 H. Mis  H. Rosa van Lima, maagd (3e kl.); ged. HH. Felix 

en Adauctus, mart.
wo. 31 7.15 H. Mis H. Raymundus Nonnatus, bel. (3e kl.)
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Kalender Leiden
Juli

vr. 1 18.00 Lof
  19.00 gez. H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, feest van het Kostbaar 

Bloed van O.H. Jezus Christus (1e kl.)
za. 2 9.00 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, O.-L.-Vrouw-Visitatie 

(2e kl.); ged. HH. Processus en Martinianus, mart.; 
daarna uitstelling tot 13.00 uur

  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 3 10.30 Hoogmis 7e zondag na Pinksteren (2e kl.); kinderzegen
vr. 8 -------- geen act. H. Elisabeth, koningin van Portugal, weduwe (3e 

kl.)
za. 9 -------- geen act. HH. Martelaren van Gorcum (2e kl.) (bisdom Rot-

terdam) 
zo. 10 10.30 Hoogmis 8e zondag na Pinksteren (2e kl.)
vr. 15 19.00 H. Mis H. Henricus, keizer en bel. (3e kl.)
za. 16 9.00 H. Mis O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.); Mis van O.L. 

Vrouw van de Berg Carmel
zo. 17 10.30 Hoogmis 9e zondag na Pinksteren (2e kl.)
vr. 22 -------- geen act. H. Maria Magdalena, boetelinge (3e kl.)
za. 23 -------- geen act. H. Appolinaris, biss. en mart.(3e kl.); ged. H. Li-

borius, biss. en bel.
zo. 24 10.30 Hoogmis 10e zondag na Pinksteren (2e kl.)
vr. 29 -------- geen act. H. Martha, maagd (3e kl.); ged. HH. Felix II, paus 

en mart., Simplicius, Faustinus en Beatrix, mart.
za. 30 -------- geen act. O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.); ged. HH. Abdon 

en Sennen, mart.
zo. 31 10.30 Hoogmis 11e zondag na Pinksteren (2e kl.)

Augustus

vr. 5 18.00 Lof
  19.00 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart 

van Jezus (3e kl.); ged. O.-L.-Vrouw-ter-sneeuw
za. 6 9.00 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Gedaanteverandering 

van O. H. Jezus Christus (2e kl.); ged. HH. Sixtus 
II, paus, Felicissimus en Agapitus, mart.; daarna 
uitstelling tot 13.00 uur

zo. 7 10.30 Hoogmis 12e zondag na Pinksteren (2e kl.); kinderzegen
vr. 12 19.00 H. Mis H. Clara van Assisië, maagd (3e kl.)
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za. 13 9.00 H. Mis O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.); ged. HH. Hyppo-
litus en Cassianus, mart.

zo. 14 10.30 Hoogmis 13e zondag na Pinksteren (2e kl.)
ma. 15 19.00 Hoogmis Feest van Maria-ten-Hemel-Opneming (1e kl.), 

verplichte feestdag
vr. 19 19.00 H. Mis H. Johannes Eudes, bel. (3e kl.)
za. 20 9.00 H. Mis H. Bernardus, abt en kerkl. (3e kl.)
zo. 21 10.30 Hoogmis 14e zondag na Pinksteren (2e kl.)
vr. 26 -------- geen act.door de week (4e kl.); ged. H. Zephyrinus, paus en 

mart.
za. 27 -------- geen act. H. Jozef Calasanctius, bel. (3e kl.)
zo. 28 12.00 H. Mis 15e zondag na Pinksteren (2e kl.) 
  17.30 Hoogmis  (In Brielle) Votiefmis HH. Martelaren van Gor-

cum (2e kl.); ged. 15e zondag na Pinksteren

Activiteiten in Gerwen en Leiden

Catechismusonderricht: zaterdag 2 juli
• Kleine kinderen: 10.20-12.00 uur (E. van den Nouwland)
• Grote kinderen: 10.20-12.00 uur (paters)

Bedevaart Gorcum - Brielle: 27 en 28 augustus

Verder vallen in de vakantiemaanden juli en augustus onderricht en bijeenkomsten 
uit, tenzij nader aangekondigd.

Aankondiging voor de St. Willibrordkerk in Utrecht

Hoogmissen

Juli: alle zondagen: 17.00 uur
Augustus: 7, 14 en 21: 17.00 uur

28 augustus valt uit wegens de bedevaart naar Brielle
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Onze adressen in Nederland
Gerwen

Oude St. Clemenskerk
Heuvel 21

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

H. Mis zie pagina 53 e.v.

Leiden

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

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

H. Mis zie pagina 56 e.v.

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

per e-mail met ons in contact treden.

E-mail adressen van de priesters

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

Bankrekening

Stichting St. Jozef Nuenen
Heuvel 23

5674 RR Nuenen
IBAN: NL11 INGB 0003 9907 90

BIC: INGBNL2A

Kerkrade

(Duitstalig)
Kerk St. Maria ter Engelen

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

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

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

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

Luxemburg)

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

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

Antwerpen

Priorij van het Allerheiligste Sacrament
Hemelstraat 21-23
2018 Antwerpen
Telefoon  +32 (0)3 229 01 80
H. Mis
• zon- en feestdagen  7.30 uur
 10.00 uur
• ma., di., wo, za.  8.15 uur
• do., vr.  18.30 uur

Gent

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

Colofon
Uitgever
Priesterbroederschap St. Pius X

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

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

kaart.

U vindt ons ook op internet

• www.stpiusx.nl
• www.stpiusx.be

Biechtgelegenheid

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

Stipendium voor de H. Mis

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