
 

 

Ave Crux, spes unica!                                               E. H. Joseph Verlinden 

    

   Monstrans 
       NIEUWS UIT DE HEMELSTRAAT 
 

                “De waarheid mag zich niet beperken tot schitteren;    
                                                    zij moet branden, en warmte rond zich verspreiden.”  
 

          Jg. 17 nr 116 – Dec. ‘17 - Mei ‘18 – 1 €                        P. Poppe 

Beste Vrienden en Weldoeners, 
 
In de Priesterbroederschap Sint-
Pius X wordt tijdens de maand 
juli het Algemeen kapittel gehou-
den, te Ecône. Tijdens deze bij-
eenkomst van de oversten wor-
den een nieuwe Algemeen Over-
ste  en twee Assistenten gekozen. 
Verder wordt het inwendig leven 
van de Broederschap getoetst 
aan de trouw aan haar statuten. 
Uiteraard wordt de situatie van 
Rome, met name de houding van 
de Paus, als ook de relatie ‘Ecône
-Rome’ besproken. Voor de le-
den van de Broederschap als 
voor de gelovigen die aanleunen 
bijde-zelfde Broederschap is deze 
vergadering heel belangrijk. Van-
daar dat Mgr Fellay aan iedereen 
vraagt om er veel voor te bidden. 
Dagelijks roepen wij na de H. 

Mis de H. Geest aan en wij raden 
dit ook aan aan onze gelovigen. 
Achteraan vindt u het gebed tot 
de H. Geest, en twee aanroepin-
gen: tot de Moeder Gods en tot 
onze patroonheilige. 
 
Ondertussen gaat het gewone 
dagelijkse leven verder door. Bij 
u thuis, bij ons in de kapel, bij 
ons in onze school, in ons dis-
trict, ja, in de wereld. De dage-
lijkse kruisen zijn daar om ons 
uit te zuiveren, ons vrij te maken 
van onszelf en van de geest van 
de wereld. De zin begrijpen van 
het Kruis, van het dagelijkse 
kruis, ziedaar één der  geheimen 
van de christelijke godsdienst. 
Onze kleine bedevaart naar een 
vergeten bedevaartoord te Ho-
boken, op 1 mei, zal dit in kleur 
zetten.  
 
Het uiteindelijke doel echter, is 
wel aan te komen in de hemel. 
Dat is de plaats waar men God, 
de Allerheiligste Drie-eenheid, in 
ongekende vrede aanbidt en ge-
niet. Dat is de plaats waar Jezus 
Christus een plaats bereid heeft 
voor ieder die Hem erkent als de 
enig geboren Zoon van God, ja, 
de mensgeworden God! En er 
zijn daar alleen heiligen; want 
God is heilig.  
 
Jezus is de weg, de waarheid en 
het leven. Er is ons geen andere 
weg gegeven dan Jezus Christus. 
In deze optiek past het dan ook 
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het achtste gebod van God, ons 
in herinnering te brengen. Gij 
zult niet liegen, zoals wij dat in 
de Belgische catechismus in het 
kort uitdrukken. 
 
We starten in deze Monstrans 
een uitzonderlijk interessante 
voordracht van Mgr Lefebvre, 
gehouden te Annecy in 1987. 
Het verraad van Rome. De ont-
kerstening van de christelijke 
maatschappij door hoge prelaten 
georganiseerd, tegen wil en dank 
van weldenkende katholieke 
staatsleiders. Men begrijpt waar-
om de stichter van de FSSPX 
bisschoppen gewijd heeft in 
1988.  
 
Om nog een beetje in de geest 
van de Paastijd te blijven, druk-
ken wij het verhaal van de verrij-
zenis van Jezus, gezien door An-
na Katharina Emmerich. Ja, wij 
geloven vast dat Jezus Christus 
verrezen is met ziel en lichaam, 
en dat Hij ook ten hemel is opge-
stegen met ziel en lichaam. Hier-
voor geven wij als volbloed 
christenen ons leven. □ 
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Annecy, 27 september 1987 deel 1 

- Mgr Marcel Lefebvre - 

Mgr Lefebvre heeft in de maand juni 1987 ter gelegenheid van 
de priesterwijdingen, aangekondigd dat hij volbloed katholieke 
bisschoppen gaat consacreren. Te Annecy geeft hij hiervoor een 
reden te meer aan, die neerkomt op wat hij in een ander boek: 
“Zij hebben Hem onttroond” uitverdiepte. We publiceren deze 
voordracht integraal, zij het in opeenvolgende ‘Monstransen’.  
  
Ongeveer 2 jaar geleden heb ik een boek gepubli-
ceerd “Lettre aux catholiques perplexes - Open brief 
aan de radeloze katholieken”. Dit boek is op vrij gro-
te schaal verspreid. Het is vooral bedoeld voor per-
sonen die enkele moeilijkheden hebben i.v.m. onze 
houding, onze positie, onze relaties met Rome en die 
niet goed op de hoogte zijn van de crisis in de Kerk. 
Dus, iedereen zal in dit werk, dat niet moeilijk is om 
te lezen, antwoorden vinden op vragen die men kan 
stellen, hetzij gij zelf, hetzij uw vrienden, uw kennis-
sen i.v.m. wat men noemt: “het probleem Ecône”. 
  
En verder, evolueert de laatste tijd de crisis in de 
Kerk – men moet het zeggen – op een steeds ergere 
manier, tragischer.  Het lijkt me belangrijk de diepe 
redenen van onze strijd te benadrukken. 
 
Redenen, die delicaat zijn om te definiëren, om juist 
te vatten. Dit is niet gemakkelijk voor personen, die 
niet vertrouwd zijn met de filosofische of theolo-
gische taal, te verstaan waarom we gekant zijn tegen 
sommige teksten van het Concilie, zoals bvb. de 
“Vrijheid van Godsdienst” of de tekst “Gaudium et 
Spes”. Deze twee teksten van Vaticanum II die in 
feite de meest discuteerbare zijn. Dit zijn delicate 
problemen o.a. het probleem van het liberalisme, het 
probleem van het modernisme. Daarom hebben we 
gedacht, dat het goed zou zijn voor allen die probe-
ren het actuele probleem van de situatie in de Kerk 
te begrijpen, een nieuw boek te schrijven om hen te 
helpen.  Dit werk hebben we de titel gegeven: “Ze 
hebben Hem onttroond”. Ik denk, dat de titel op 
zichzelf voldoende betekenis aangevend is “Ze heb-
ben Hem onttroond”. Wie? “Zij”? Welnu, dames en 
heren: de mannen van de Kerk. De mannen van de 
Kerk hebben Onze Heer Jezus Christus onttroond! 
En dat is zeer erg.  En dat is voor ons van kapitaal 
belang. 
  
Ontkerstening van de christelijke maatschappij 
 
Ik heb de gelegenheid gehad van dit te zeggen tijdens 
een recente conversatie met kardinaal Ratzinger op 
14 juli. Ik ging hem bezoeken om hem de antwoor-
den te bezorgen op de vragen die hij ons had gesteld 
i.v.m. onze aanmerkingen op de teksten van het 
Concilie nopens de godsdienstvrijheid. Hij had ons 
gevraagd de opmerkingen die wij hadden aan te geven. 

We hebben ze geformuleerd in een klein volume 
van 140 bladzijden. Daarop hebben ze op een vijf-
tigtal bladzijden – op een zeer gevatte wijze -  op 
onze opmerkingen geantwoord. En wij, wij hebben 
een tegen-antwoord gegeven, dat ik de 14 juli aan 
kardinaal Ratzinger gedragen heb. Ik heb hem ge-
zegd, dat we helemaal niet akkoord waren om de 
godsdienstvrijheid op deze manier te definiëren.  En 
heel concreet heb ik de kardinaal gezegd: “Luister, 
zelfs als ge bereid waart ons veel zaken toe te staan, 
privileges allerlei, het privilege om de oude Mis te 
celebreren, het privilege om de boeken te behouden 
van paus Johannes de XXIIIste uit 1962 (liturgie van 
1962) zelfs als ge ons de toelating geeft onze semi-
naries voort te zetten, welnu, het zou voor ons zeer 
moeilijk zijn om met u samen te werken omdat we 
niet dezelfde oriëntatie hebben.  Gij, sedert het Con-
cilie van Vaticanum II, gij zijt voor verandering van 
het sociaal rijk van Onze Heer Jezus Christus. Gij 
wilt de burgerlijke samenleving ontkerstenen, de 
Staat ontkerstenen... 
 
En het is wat ze gedaan hebben, ge weet het goed, 
dames en heren, als ge de teksten al gelezen hebt 
van enkele conferenties die ik heb kunnen geven. 
En voorts, ge leest de dagbladen en ge hebt er een 
frappant voorbeeld gelezen van Italië. 
 
De H. Stoel, zelf heeft aan de Italiaanse regering 
gevraagd om niet meer katholiek te zijn, maar neu-
traal i.v.m. de godsdienst. 
 
Vorig jaar in maart was er een discussie omtrent de 
hernieuwing van het concordaat met de Italiaanse 
Staat – de socialistische Staat om te beslissen dat de 
Italiaanse Staat niet langer een louter katholieke 
Staat zou zijn. En er werd ook besproken dat de ka-
tholieke godsdienst niet langer publiek zou erkend 
worden door de Staat, maar dat de Italiaanse Staat 
neutraal zou worden i.v.m. de godsdienst. Door dit 
feit zelf worden alle godsdiensten op zijn grondge-
bied aanvaard. 
  
En het ergste van al, deze actie is gevraagd gewor-
den door de H. Stoel! Dit moet men zich goed in 
het hoofd prenten. Het is een zaak die door de H. 
Stoel en niet door de Italiaanse Staat gevraagd is ge-
worden. 
  
Dit geldt ook voor Spanje, voor de katholieke Staten 
in Zuid-Amerika, zo ook voor Ierland, zo ook voor 
de katholieke kantons van Zwitserland, die tot de 
confederatie van Zwitserland behoren, die grond-
wetten hebben, het is de H. Stoel die aan al die rege-
ringen gevraagd heeft niet langer aan te nemen dat 
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die Staten / regeringen nog publiekelijk katholiek 
zouden zijn ...! 
 
Ik heb de gelegenheid gehad tijdens een audiëntie 
met Johannes Paulus II, 8 jaar geleden – en zelfs 9 
jaar vermits hij verkozen is in oktober 1978 en dat ik 
door hem ontvangen ben in 1978.  Ik heb hem ge-
zegd: “H. Vader, ik ben echt verbaasd vast te stellen 
dat de Kerk niet meer het Rijk van Onze Heer Jezus 
Christus zoekt in de gemeenschappen”. 
 
Ik heb hem het geval geciteerd van het gesprek dat 
ik had met de nuntius in Bern (ge kunt dit in mijn 
boeken lezen). De nuntius in Bern – ik had de gele-
genheid om hem te ontmoeten – heeft me te kennen 
gegeven, dat de paus er bij de Zwitserse bisschoppen 
had op aangedrongen om te vragen dat er in de ka-
tholieke kantons een “volksraadpleging”, zoals men 
dat noemt in Zwitserland zou gedaan worden om in 
de constituties van de katholieke kantons de tekst te 
supprimeren die zegt: “in het kanton Wallis/Valais, 
het kanton Freiburg, wordt de katholieke godsdienst 
als enige publieke godsdienst in deze staten erkend”. 
Deze tekst moest dus gesupprimeerd worden. Dit is 
dus de gemeenschappen ontkerstenen. 
Ik heb aan de H. Vader gezegd: “Zie, in de protes-
tantse kantons hebben ze helemaal niets veranderd. 
Ze hebben altijd de formule behouden: “deze Staat 
erkent als publieke godsdienst de protestantse gods-
dienst. Zij hebben niets veranderd! En in de staten 

zoals Nederland, Engeland, Noorwegen, Zweden en 
Denemarken is het protestantisme erkend als enige 
godsdienst in deze Staten.  Ge kent de feiten genoeg. 
De dochter van koningin Juliana van Nederland is 
gehuwd met één van de zonen van Prins Xavier de 
Bourbon, welnu, ze is geen koningin geweest, niette-
genstaande zij de troonopvolgster was en dat zij het 
zou moeten geweest zijn die regeerde, en dit enkel, 
omdat ze gehuwd was met een katholiek. Het is niet 
denkbaar dat Holland een koningin zou hebben die 
niet protestant is. En dat is nu nog zo. Het is zo ook 
in Denemarken. Zie in Denemarken; een jonge 
Fransman is gehuwd met een troonopvolgster van 
Denemarken. En hij is afvallig geworden. Hij heeft 
aan zijn geloof verzaakt om te kunnen trouwen met 
deze protestantse koningin van Denemarken. Het 
was onaanvaardbaar dat de koningin van Denemar-
ken zou trouwen met iemand die katholiek is. Zie 
welk een verschil! Bijgevolg is er in deze landen geen 
sprake van iets te veranderen, wat het ook zij”. Dit 
heb ik aan de H. Vader gezegd. 
  
En wat dan in de Islamitische Staten, plaats een ka-
tholiek in een Islamitische Staat, plaats een katholiek 
in de communistische Staat. De communistische Sta-
ten wensen enkel mannen van de Partij. Er is dus 
geen sprake van één die niet communist is om deze 
een plaats te geven als chef van de communistische 
Sovjets.  En zo gaat het verder. Bij de Islamieten een 
katholiek zetten, ge zult zien wat er zal gebeuren! 

Op 2 februari 2018 kregen in het seminarie van Zaitzkofen 6 seminaristen de kruinschering, waardoor 
zij tot de geestelijke stand behoren 
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Het is onaanvaardbaar.  
 
Bijgevolg het is alleen maar de ware godsdienst, de 
godsdienst van Ons Heer Jezus Christus – die enkel 
de ware godsdienst is – die niet het recht heeft Sta-
ten te hebben die katholiek zijn, waar Onze Heer 
Jezus Christus regeert zoals Hij er gedurende eeu-
wen geregeerd heeft. 
  
Ik heb het al dikwijls gezegd, dat ik aanwezig was op 
het moment dat de Staat van Colombia in Zuid-
Amerika juist naar de neutraliteit overgestapt was 
onder druk van de bisschoppen. Ik ken de secretaris 
van de bisschoppelijke vereniging van Colombia, die 
mij dit persoonlijk gezegd heeft en die ik goed 
ken.  Hij heeft mij gezegd: “Ja, inderdaad, sedert 
twee jaar hebben we er bij de president van de Repu-
bliek van Colombia op aangedrongen om uit de 
tekst van de constitutie te schrappen dat de katholie-
ke godsdienst de enige publiek erkende godsdienst 
was door de Staat”. 
 
De secretaris van de Vereniging van bisschoppen 
heeft de President van de Republiek benaderd om 
dit te veranderen, opdat Onze Lieve Heer niet langer 
de Koning zou zijn van Colombia. 
 
Wanneer er na deze veranderingen redevoeringen 

waren – er waren drie redevoeringen – was ik daar 
aanwezig in Colombia. Ik heb dit alles in de dagbla-
den gelezen. De redevoering van de president van 
Colombia, de redevoering van de nuntius en de re-
devoering van de vertegenwoordiger van de bis-
schoppen vergadering. De redevoering van de presi-
dent was de meest katholieke. De redevoering van 
de bisschoppen was heel eenvoudig: “ we passen het 
Concilie van Vaticaan II toe: wij passen  het decreet 
van de godsdienstvrijheid toe van Vaticanum II, 
d.w.z. in de liberale zin van de godsdienst vrijheid 
van dit Concilie van Vaticanum II. Wat de redevoe-
ring van de Nuntius betreft, dit was een discours van 
de vrijmetselaars: de vooruitgang, de mens, de cul-
tuur... enz. Een echt vrijmetselaarsdiscours. 
 
De President, daarentegen heeft gezegd: “wij betreu-
ren – dit heeft hij in het publiek gezegd – wij betreu-
ren dat men gevraagd heeft om de katholieke gods-
dienst niet langer te behouden als publiek erkende 
godsdienst in onze Staat. En het is zeker dat onze 
burgers ten zeerste ontgoocheld zullen zijn en velen 
zullen verrast zijn over deze veranderingen. Maar op 
aanvraag van de katholieke Kerk hebben we aan-
vaard, dat de katholieke godsdienst niet langer de 
enige godsdienst is die door de Staat van Colombia 
wordt erkend. Maar zolang als ik president zal zijn, 
beloof ik al mijn krachten in te spannen opdat de 
katholieke godsdienst blijft bestaan in Colombia en 
dat ze altijd de meest vereerde mag blijven.” 
 
Hij heeft deze redevoering gehouden als katholiek, 
die de druk van de H. Stoel betreurde nopens de 
kwestie van de ontkerstening van de gemeenschap 
en van zijn Staat. Geef toe, het is toch wel erg dat 
het de H.  Stoel is die dit vraagt, dat men de landen 
zou ontkerstenen.  Maar, dit is in overeenstemming 
met de principes van de godsdienstvrijheid, zoals ze 
tegenwoordig door het Vaticaan wordt opgevat.  
 
En dit is het dan ook nog wat Kardinaal Ratzinger 
de 14de juli verdedigd heeft. Het is het eerste dat hij 
me gezegd heeft: “Maar, Monseigneur, de landen 
moeten geen godsdienst hebben”. 
Geen godsdienst...? zijn het geen schepselen van 

De kruinschering 
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Goede God? Is de bur-
gerlijke gemeenschap 
niet geschapen door de 
goede God, zoals de 
familie, die door de goe-
de God geschapen is? 
“Moet er dan geen 
godsdienst meer zijn? 
 
“Neen, neen, de ge-
meenschap is onbe-
kwaam wat de gods-
dienst betreft.” Dit 
heeft hij mij gezegd. Ik 
vraag u, dat is nogal 
wat! 
 
Maar nu verder, wat is 
er gebeurd gedurende 
15 eeuwen vanaf Con-
stantijn tot aan de Fran-
se Revolutie?  En men 
mag zeggen, zelfs na-
dien, de pausen hebben 
niet opgehouden te vra-
gen aan de prinsen en 
koningen, aan staats-
hoofden om alles te 
doen om het geloof van 
hun burgers te bewaren, 
om het geloof van hun 
medeburgers te be-
schermen tegen de inva-
sie van ongeloof, de in-
vasie van het atheïsme, 
de invasie van sekten, 
de invasie van alle dwa-
lingen. Zij hebben het 
hun koningen afge-
smeekt. 
 
En denk eens aan al de 
wijdingen van priesters, 
de religieuze ceremoniën die voor de koningen be-
stemd waren. Prins Juan Carlos van Spanje is ge-
zalfd. Hij heeft de kroon ontvangen uit de handen 
van de Kerk. Dit mag men zeggen. En denk aan al 
de gebeden, al de oraties die tot zijn persoon gericht 
waren om aan de koning te vragen, dat hij trouw zou 
zijn aan de katholieke Kerk. Het geloof te bewaren, 
zijn medeburgers in het geloof zou bewaren.  Welnu, 
ik heb dit alles gezegd aan Kardinaal Ratzinger... 
“Wat betekent dit alles”? “Ah, ja, maar dit waren 
maar particuliere gebruiken. Nu verwijzen we naar 
het Evangelie”. Alsof het Evangelie in tegenspraak 
zou zijn met het sociale rijk van Onze Heer Jezus 
Christus ...? 
Het is ongelofelijk! Ze willen de ontkerstening van 
de gemeenschappen, maar dat is “vrijmetselarij”, dat 

zijn principes van de vrijmetselaars. Want de vrijmet-
selarij heeft altijd tot doel gehad, de ontkerstening 
van de maatschappij. 
 

wordt vervolgd 

Familie en vrienden omringen onze seminarist Jan De Bruyn  

Gebed voor het Vaderland 
22 april - 27 mei - 10 juni 

15u00 - 17u30 
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Ieder jaar opnieuw brengt de goede Sint ons een bezoek. 
De moeders en vaders zijn dan trots op hun kinderen, 
wanneer dit hoog bezoek hen stichtend toespreekt 

Kaarsenprocessie op 8 december, Sint-Jozefkerk, Brussel 

Stormschade aan het kloosterdak 

Sneeuwpret tijdens de speeltijd Achtergrond kerststal 
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Enkele confraters krijgen een rondleiding bij  Sente & Van Bael 
Rechts hangen onze altaarkaarsen! 

Nadat onze schoolkinderen kerstliederen 
gezongen hebben in het rusthuis van de 
Hemelstraat, worden zij uitgenodigd voor 
het vieruurtje,  

Op Verloren Maandag zingen wij  
ieder jaar opnieuw kerstliederen 
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zijn om de overwinning op de dood voor te stellen, 
want terwijl ik Christus de drakenkop in de grond 
zag vertrappen, zag ik het graf van de Heer niet 
meer. 
 
Nu zag ik de Heer verheerlijkt en lichtend door de 
rots omhoog zweven. De aarde beefde en een engel 
in krijgsmansgestalte schoot gelijk een bliksem van 
de hemel neer op het graf, schoof de steen naar de 
rechterkant van de deur en ging erop neerzitten (Mt. 
28, 2-4). De schudding van de aarde was zo hevig 
dat de lantaarns waggelden en de vlam heen en we-
der waaide. Toen de wachten dit zagen, werden zij 
als duizelig en vielen te gronde; zij lagen stijf als do-
den en in een verwrongen houding (Mt. 28, 4). Cas-
sius zag alles vol glans, doch zich vermannend her-
won hij zijn kalmte en naderde tot de grafcel; hij 
opende de deur een weinig en betastte de ledige 
grafdoeken. Zonder uitstel begaf hij zich op weg om 
aan Pilatus het gebeurde te berichten. Doch hij talm-
de in de omgeving en keek rond of hij niets zou zien 
gebeuren, want hij had slechts de aardbeving ge-
voeld, daarna het verplaatsen van de steen door de 
engel, waarop deze dan ging nederzitten, en het ledi-
ge graf gezien, doch niet Jezus zelf. Later vertelde 
Cassius aan de leerlingen een deel, en de wachters 
een ander deel van al deze eerste gebeurtenissen. 
  
Ik echter zag op het ogenblik waarop de engel naar 
het graf neerschoot en de aarde bij het graf beefde, 
de verrezen Heer bij de Calvarie-berg aan zijn Moe-
der verschijnen (1). Hij was onbeschrijfelijk schoon, 
majestueus en glorievol stralend. Zijn kleding, als 
een mantel om zijn ledematen geslagen, golfde Hem 
met de uiteinden in de lucht achterna als spelend op 
de wind en glansde blauwwit als rook in de zonne-
schijn. Zijn grote wijde wonden blonken; men kon 
gemakkelijk een vinger leggen in de wonden van de 
handen. De wondranden hadden de lijnen van drie 
gelijke driehoeken, die in het midden van een cirkel 
samenkomen. Uit het midden der handen liepen 
stralen naar de vingeren toe. De zielen van de aarts-
vaders bogen diep voor Jezus' Moeder (2), tot wie 
de Heer iets zegde, dat hierop neerkwam, “dat zij 
elkander zouden wederzien”, wat ik nochtans niet 
goed onthouden heb. Hij liet haar zijn wonden zien 
en toen zij neerzonk om zijn voeten te kussen, hief 
Hij haar bij de hand op en verzwond. Ik zag op eni-
ge afstand de lantaarns bij het graf nog flikkeren, 
terwijl in de tegenovergestelde richting in het oosten 
een witte lichtstreep de hemel boven Jerusalem ver-
helderde. 

VERRIJZENIS VAN JEZUS  
VERSCHIJNING AAN MARIA 

- Anna Katarina Emmerich - 

Ik zag de verschijning van de ziel van Jezus als een 
glanzend licht tussen twee krijgshaftige engelen en 
van vele lichtgestalten omgeven, uit de hoogte door 
het grafgewelf op zijn heilig lichaam neerzweven; het 
was alsof de ziel zich over het lichaam heen boog en 
ermede versmolt en ik zag de ledematen zich nu in 
de lijkdoeken bewegen en ik zag het verheerlijkte, 
levende lichaam van de Heer, met de ziel en de 
Godheid als levensbeginsel doordrongen, als uit de 
zijde van de lijkomhulling te voorschijn komen; het 
was als kwam het uit de zijdewonde naar buiten. Dit 
deed mij denken aan Eva die uit Adams zijde kwam. 
Het graf was vol licht en glans. 
  
In mijn beschouwing zag ik nu als wrong zich de 
verschijning van een monster van onder de grafstede 
uit de diepte naar boven. Het richtte zijn slangen-
staart op en keerde zijn drakenkop vol haat en woe-
de tegen de Heer. Ik herinner mij dat het bovendien 
ook nog een mensenkop had. Doch ik zag dat de 
verrezen Verlosser een fijne, witte staf in de hand 
had met vanboven een wapperend vaantje. 
  
Hij trapte op de drakenkop en sloeg driemaal met 
zijn staf op de slangenstaart en ik zag haar bij elke 
slag meer ineenkrimpen en ten slotte verdwijnen, tot 
eindelijk ook de drakenkop geheel in de grond getre-
den was en alleen de mensenkop zich nog verhief en 
omhoog zag. 
 
Ik heb dit beeld reeds in vroegere visioenen op de 
Verrijzenis gezien en ook een soortgelijke slang op 
de loer zien liggen bij de Ontvangenis van Christus 
in de schoot van Maria. De hier verschijnende slang 
herinnerde mij door haar aard, haar wezen en doen 
aan het serpent in het paradijs, met dit verschil dat 
ze afschuwelijker was. Ik meen dat dit beeld toen 
betrekking had op de belofte: “Het zaad van de 
vrouw zal de kop van de slang verpletteren.” Het 
gehele tafereel scheen mij zinnebeeldig bedoeld te 
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 KOMMENTAAR. 1) Jezus verscheen aan zijn 
Moeder, een aantal meters van de Calvarieheuvel, 
namelijk bij of op het voormelde roosterterras, dat 
nu de ondervloer is van de Franciscaanse Mariakapel. 
De Christelijke traditie heeft onveranderlijk geloofd 
dat Jezus het eerst aan zijn Moeder verschenen is, 
hoewel er in de Evangelies met geen woord over ge-
rept wordt (cfr Pet. Boll., T. 16, blz. 110 en nota). 
“Te Jerusalem, zo sprak de H. Maagd tot Brigitta, 
hebben wij ook vele heilige afgestorvenen gezien. Ze 
waren uit hun graf opgestaan en zijn met mijn Zoon 
ten hemel opgevaren. Hun lichaam wacht met alle 
overigen het oordeel en de opstanding af. Maar aan 
Mij, de Moeder van God, verscheen mijn Zoon eer-
der dan aan alle anderen, daar ik door een onbegrij-
pelijke droefheid overstelpt was. Hij heeft zich hand-
tastelijk aan mij getoond, heeft mij getroost en mij 
aangekondigd dat Hij zichtbaar ten hemel zou opva-
ren. En hoewel deze eerste verschijning aan mij, 
overeenkomstig mijn ootmoed, niet beschreven 
staat, is het niettemin een waarheid dat mijn Zoon, 
na zijn Verrijzenis, zich het eerst aan mij vóór alle 
anderen heeft vertoond” (Openb. VI, 94).  
 
2) De zielen der patriarchen hebben Jezus vergezeld. 
“Vrome zielen stellen zich Jezus gaarne aldus voor, 
zegt Lecanu, doch dat hun voorstelling op iets stevi-
gers rust dan op vrome fantasie, namelijk op een 
sterke overlevering, blijkt uit oude kerkelijke hym-

nen. Zo belijden wij in een oude lofzang op de vigi-
lie van Pasen : “Captivitate libera Jesum sequuntur 
agmina - Uit hun gevangenschap bevrijd volgen Je-
zus legers van zielen” en verder in dezelfde hymne: 
“Als een leeuw staat Hij zegepralend op uit het graf, 
verplet de kop van de draak en roept met luide stem 
de doden uit hun graven te voorschijn!” En Maria 
zei tot de H. Brigitta: “Ge zoudt me nu kunnen vra-
gen waar de zielen, die Hij uit het voorgeborchte 
verlost had, verbleven tot de dag van zijn hemel-
vaart? Ik antwoord dat zij in zijn vreugde geweest 
zijn, die alleen aan mijn Zoon bekend is. Want, waar 
mijn Zoon was en ook nu is, daar is en daar was ook 
vreugde en heerlijkheid, zoals Hij het zei tegen de 
rouwmoedige zondaar: “Heden nog zult gij met Mij 
in het paradijs zijn.” (Openb. VI, 94). □ 

GEESTELIJKE OEFENINGEN  
VAN SINT-IGNATIUS  

gemengd : ma 9 - za 14 juli 2018 

Dames : ma 15 - za 20 oktober 2018 

---------------------------------- 

Onder voorbehoud van aantal beschikbare plaatsen -  

Info bij E. H. Verlinden 

Onze trouwe koperpoetser, Jefke, rust even 

uit bij het poetsen van de paaskandelaar 
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De Zwarte-Godcultus in Hoboken  
 

stad, doch daar het Belgisch leger de versterkte stel-
ling en de stad verlaten had, om zich langs Vlaande-
ren aan te sluiten bij het leger der Verbondenen 
duurde het slechts 24 uren. De stad, nadat zij hier en 
daar door brandbommen al tamelijk aangetast was 
gaf zich over door bemiddeling van 3 moedige man-
nen die den vijand te Contich waren tegemoet gere-
den. 

Ons geliefd Hoboken bleef geheel en gansch gesp-
aard van het bombardement, en daarom reeds zij 
hulde en dank gebracht aan ons wonderbaar Kruis. 
Niettemin, daar de oorlog nog verder voortwoedde, 
of liever, nog maar scheen voor goed te beginnen, 
werd het wijselijk geoordeeld onze schat nog maar 
eenigen tijd van alle mogelijke verwoesting bevrijd te 
houden in zijne verborgen schuilplaats. Doch de 
oorlog duurde en bleef duren, ’t werd Kerstmis, 
Nieuwjaar, ’t werd februari, de Vastentijd was aan-
staande en nog was er geen einde aan te bespeuren; 
er werd dan maar besloten het H. Kruis te ontgra-
ven, en op 19 februari, ’s vrijdags voor den 1sten 
zondag van den Vasten om 6 uren des avonds waren 
op hunnen post om een hand uit te steken dezelfde 
brave jongens die meegeholpen hadden bij de begra-
fenis. Frans en Constant Pauwels - Bernard ardy - 
schrijnwerker Cassauwers - steenkapper Cassauwers 
- Lod. Willems met zijnen gast Jan - de koster Gielis 
Jos - Petrus en Josef Asselberghs - Verbeeck en on-
derpastoor E.H. Faes, bestuurder van de Broeder-
schap van ‘t H. Kruis. (Ondanks de goede maatrege-
len om het H. Kruis van alle nattigheden te bewaren, 
door het in eene zinken kist te sluiten heeft het er 
nogtans van geleden, het H. Kruis dreef om zo te 
zeggen in het water, en het mag een wonder ge-
noemd worden dat het zoo goed bewaard is geble-
ven). 

Met ware vreugde en onder eerbiedige stilzwijgend-
heid, werd het H. Kruis van onder de aarde gehaald, 
naar de kerk gebracht en op zijne ereplaats in de ka-
pel hersteld, vanwaar, hopen we, het nooit meer zal 
moeten verwijderd worden. 

In het jaar 1918 werd het kruis wat opgepoetst en de 
medaillons en randen ervan, alsook het opschrift 
verguld. □ 

Uit de geschiedenis rond het H. Kruis 

(transcriptie van een tekst uit een schriftje, datum 
onbekend, vermoedelijk +/- 1915, thans opgehan-
gen in de kerk) 

In ’t jaar 1914, maand Augustus, werd de oorlog ver-
klaard door Duitsland aan Belgenland. 

De Antwerpsche versterkte vesting werd stilaan aan-
getast in de maand September zoodat op ’t einde 
dier maand geraadzaam geoordeeld werd de schatten 
der kerken in veiligheid te brengen tegen een waar-
schijnlijk bombardement. Zoo geschiedde het ook 
met ons kostbaar en geliefd Kruisbeeld. Een kruis-
vormige dubbele kist van zink en hout, hebbende 
ruim 2 meters breedte en 3 meters lengte werd ver-
vaardigd en op een avond van 5 oktober te 9 uur zag 
men een groep van 8 brave menschen, de kist met 
den kostbare schat op hunne schouders geladen, den 
weg inslaan naar den hof van mr. Smolderen, (als 
van schatbewaarder der kerk, koffiehuis “De Beer”) 
alwaar men van tevoren een put van 1,50 m diep 
ook kruisvormig gegraven had. Met ware aandoe-
ning en onder eene eerbiedige en tevens zelfs droevi-
ge stilzwijgendheid werd het Kruis aldaar aan de aar-
de toevertrouwd in de hoop dat het weldra terug op 
zijn eereplaats in de kerk mocht herstel. 

Op 7 Oktober begon het bombardement van de 

Bedevaart naar Hoboken 

Ter verering van het H. Kruis 

1 mei 2018 

11u H. Mis in de priorij - picknick - 13u vertrek 
15u Verering van het Kruis en Toewijding en her-
nieuwing van het Ridderschap van de Onbevlekte 
(naar de geest van Pater Kolbe)  

O.-L.-Vrouwkerk  te Hoboken, Kioskplaats, waar 
het Kruisbeeld de ‘Zwarte God’ hangt 
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Het beeld van de Zwarte God in de Onze-Lieve-
Vrouw kerk te Hoboken is één van de oudste beeld-
houwwerken van de Vlaamse cultuur van de Middel-
eeuwen. Het is een groot houten kruis met daarop 
een Christusfiguur.  Het beeld – dat in het jaar 1180 
gevonden werd in een inham van de Schelde aan de 
huidige Heilige Putstraat -  is 1,63 m groot en ver-
toont drie kenmerken :  

- de voeten staan naast elkaar en niet de ene op de 
andere; 

- het lichaam is niet doorgezakt en de armen vormen 
een horizontale lijn om aan te duiden dat het hier 
gaat om de levende Christus, de nog zegepralende; 

- het beeld is zwart door lang verblijf in het water. 

De twee eerste kenmerken duiden aan dat het beeld 
van voor de 12de eeuw is. 

Het kruis dat nog altijd een voorwerp van devotie is, 
is zo zwaar dat het bij processies moet gedragen 
worden door twee ploegen van acht man. 

Het beeld heeft een bewogen geschiedenis gekend. 

Rond 1175 werd Zeeuws-Vlaanderen geteisterd door 
overstromingen. De geschiedkundigen vermoeden 
dat het beeld toen door een westerstorm tegen de 
stroom in, in Hoboken is geraakt. 

Op 23 augustus 1566 trekken beeldenstormers door-
heen Hoboken naar Hemiksem, maar de Kruiskapel 
waar het beeld hangt, ontsnapt aan de vernieling.   

Eind juni 1584 brandden Geuzen de kapel af, maar 
het beeld was in 1583 verborgen op het gewelf van 

het koor en werd onbeschadigd teruggevonden. 
Men liet het toen wijselijk daar.  

Vanaf 1586 werd het beeld herhaaldelijk verborgen 
op verschillende plaatsen buiten de kerk.  

In 1609 kwam het terug naar Hoboken. In de Paas-
week van 1614 werd een kreupel kind na een bede-
vaart naar de Zwarte God plots genezen.  

In de zomer van 1618 drong een reparatie zich op : 
het kruis en de armen werden vernieuwd.  

In 1621 was men terug bevreesd voor het verder 
bestaan van het beeld en het werd weer uit de kerk 
verwijderd.  Maar toen in 1633 de pest woedde, eis-
ten de Hobokenaren hun beeld terug.  In 1636 werd 
het echter terug verwijderd om kort daarna weer 
terug te komen.   

In 1657werd uit bezorgdheid het relikwie – een 
stukje hout van het Calvariekruis - uit de borst van 
het beeld genomen om het te bewaren in een 
schrijn. 

Tijdens de Franse Revolutie, de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog, was de Zwarte God ook niet in de 
kerk te vinden.  

Bovenstaande lijst is zeker niet volledig; het gaat hier 
om de belangrijkste feiten. □ 

Rondleiding en deskundige uitleg over de 

geschiedenis van het kruisbeeld  
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t.o.v. om het even wie.  Dit is niet zo bij de heel klei-
nen.  Daarom begin zeer vroeg uw kind aan te leren 
met “dank u mama”, te zeggen. Zo leert u het weer-
geven wat het van u krijgt. 
 
2. De hoogmoed: elke mens is van mening dat hij recht 
heeft op alles wat hij krijgt en op wat hij bezit. Nu 
ziet men hoezeer het zeer jonge kind deze onzuivere 
lucht van het liberalisme inademt: het heeft recht op 
alles! Denk maar enkel aan wat het kind ziet in de 
tijdschriften, aan wat het van zijn kleine vrienden op 
school en elders hoort... Hoe kunt ge uw kind bevei-
ligen? Door vooruit te lopen, d.w.z. door zijn hart, 
van kleinsaf te vormen terwijl het van u alles aan-
neemt.  Ik denk dat de moeders niet voldoende pro-
fiteren van dit bevoordeligd moment waarop de ba-
by, het kind, alles van zijn moeder verwacht! Hoe 
spijtig. 
 
3. De lichtzinnigheid: als men altijd geniet op het mo-
ment dat men iets heeft, heeft men de neiging de 
rest te vergeten: de anderen. 
 
4. Het egoïsme: om te vragen moet men aan zichzelf 
denken, aan wat men nodig heeft, aan zijn interes-
ses. Om te bedanken moet men denken aan de per-
soon, die zich bekommerd heeft om ons een dienst 
te bewijzen. En dit is een ander domein: de verhou-
ding met anderen.  Wie herkent hierin niet de ramp-
zalige gevolgen van de erfzonde!? 
 
“Dank u”, zeggen is nochtans een elementaire plicht van 
rechtvaardigheid want we hebben veel ontvangen van God en 
de anderen. 
     
Maar zie, de moderne techniek, de vooruitgang, het 
materialisme enz., verblinden ons. Ze verhinderen 
ons de werkelijkheid te zien ... Meer nog ze verhin-
deren ons na te denken. 
 
Alles wat we zijn, alles wat we hebben, alles wat we 
weten – alles, absoluut alles – komt van God.  Hetzij 
direct of door de tussen komst van zijn schep-
ping.  Ons lichaam en zijn ledematen, onze ziel en 
onze vermogens, de lucht en het licht, de geboorte 
en het leven..., alles komt van God in ons en voor ons. 
Geen enkele uitzondering! Eigenlijk denken we daar 
niet aan, alles is ons zo eenvoudig gegeven. Hebt ge 
nog niet opgelet dat vooral wanneer we iets verlie-
zen, we er dan pas de waarde van kennen zonder 
deze geapprecieerd te hebben. 
 
Gustave Thibon zegde dat we het goed dat God ons 
doet, niet zien, omdat God nooit ophoudt ons goed 

Brief  aan Moeders 11 
- Een religieuze - 

Beste Mevrouw, 
 
 In mijn vorige brief zei ik u, dat het beste middel 
om het egoïsme van uw kind tegen te gaan, is: gele-
genheden te creëren om positieve daden van liefde 
te stellen. Ik sprak u van de ondankbaarheid van het 
kind, een fout die men, als men klein is, gemakkelijk 
kan tegengaan door te leren, “dank u te zeggen”. Nu 
wil ik dit zeer belangrijk punt in de vorming, van het 
hart van uw kind verder uitdiepen. 
 
“Dank u”, zeggen is in onze moderne wereld niet 
actueel! Hebt ge nog niet vastgesteld, dat bedanken 
(God en de mensen) een zeldzaamheid is? Dank u 
zeggen is een weldaad vanwege iemand anders er-
kennen en daardoor ook de afhankelijkheid van een 
ander. Maar, tegenwoordig preekt men zo de geest 
van onafhankelijkheid (hoogmoed en egoïsme), dat 
men moeite heeft om te aanvaarden dat men afhan-
kelijk is van een ander doordat men van hem iets 
krijgt.  Maar beweert men, feitelijk hebben we recht op 
alles.  Dit is de moderne geest van liberalisme!  Het is 
niet de geest van Jezus Christus. Welnu, beste Mevrouw, 
ik richt me tot u, gij die van uw kind een ware chris-
ten wenst te maken volgens de geest van Onze Lieve 
Heer. 
 
 De dankbaarheid is een houding, meer nog, een 
normaal gevoel, dat niet zonder gevaar uit een men-
senhart mag gebannen worden. Inderdaad, wat zul-
len we eeuwig doen in de hemel tenzij God loven en 
bedanken voor al de weldaden, waarmede Hij ons 
overstelpt heeft. We moeten deze dankbaarheid le-
ren stamelen op deze wereld in afwachting, dat ze 
onze voornaamste taak zal zijn in het Huis van de 
Vader. In het licht van het paradijs zullen we de 
mildheid van God t.o.v. ons beter begrijpen als-
ook alles wat we elkaar verschuldigd zijn. 
 
 “Dank u zeggen”, is een essentieel element van 
het “savoir-vivre - wellevendheid”. Het is absoluut 
noodzakelijk welgemanierdheid aan uw kind van 
kleins af aan te leren. Waarom? Omdat het dan het 
best geschikte moment is. Gans klein is het totaal 
afhankelijk van zijn moeder. Dus, is het zeer gemak-
kelijk zijn hart tot dankbaarheid te vormen. Later zal 
het veel moeilijker zijn. 
 
Men kan vandaag geen “dank u” zeggen, om 4 rede-
nen: 
 
1. De geest van onafhankelijkheid wordt verheerlijkt.  Inder-
daad, er is in de menselijke geest een instinctieve re-
actie tegen de aanvaarding van de afhankelijkheid 
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Op zondag 22 april 2018 
ontvangt Marieke Oude El-
ferink het habijt van de zus-
ters van de Priesterbroeder-
schap Sint-Pius X in Göf-
fingen, Duitsland.  

Daarmee begint haar novi-
ciaat, het duurt 2 jaar. De 
novicen dragen een witte 
sluier 

De afgelopen jaren was zij 
lerares in onze Sint Pius X-
school in de Hemelstraat, 
ook paste zij op de kinderen 
van het internaat, en leidde 
de E. K.-Meisjes.   

 In Göffingen is het Duitstalig novici-
aat van de zusters van de FSSPX.  

 
Diegenen die Marieke gekend 
hebben en / of haar willen steu-
nen in de onkosten die zij heeft 
gedurende het postulaat en novi-
ciaat - een vorm van bruidsschat 
- of die willen deelnemen in de 
onkosten van een habijt haar ten 
geschenke aangeboden ter gele-
genheid van haar inkleding, kun-
nen een gift overmaken op haar 
rekening, die door haar broer, 
Broeder René Maria beheerd 
wordt tot dat zij haar professie 
doet: BE65 3770 8876 0996 op 
naam van Maria Oude Elferink. 

Marieke met enkele meisjes van de Eucharistische Kruistocht, Dinant 
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te doen. Niets treft minder ons bewustzijn dan een 
voortdurende weldaad. 
 
Wanneer ge met uw kind bidt, leer het een klein 
schietgebedje om God te bedanken voor het goede 
weer, voor de schone zon, voor deze regen, die de 
planten besproeit (i.p.v. te jammeren omdat het re-
gent en men niet kan weggaan!), voor deze dag. 
Voor de vroegmis, voor de H. Communie, voor het 
bezoek aan Jezus in het H. Sacrament ... In de loop 
van de dag zijn er talloze gelegenheden om God te 
danken! Denken we daaraan en waarom het niet in-
prenten in het kind dat God ons geeft om in hem de 
geest van Jezus te vormen! Indien we God moeten 
danken voor al de gekende weldaden, we moet Hem 
ook danken voor de ongekende weldaden van Hem 
gekregen. 

 
In haar biografie van de H. Theresia van Lisieux le-
zen we volgende veronderstellingen. Een zoon van 
een bekwame dokter komt op zijn weg een steen 
tegen. Hij struikelt erover en breekt een lichaams-
deel. Zijn vader komt met spoed, richt hem liefde 
vol op en verzorgt de wonden. Hij gebruikt daar-
voor al de middelen van zijn kunst en weldra is de 
zoon totaal genezen. De zoon betuigt zijn vader 
hiervoor zijn dank. Deze zoon had zonder twijfel 
reden om zijn vader te beminnen. Neem nu een an-
dere veronderstelling: de vader die vernomen heeft, 
dat er op de weg waarlangs zijn zoon moet gaan, een 
gevaarlijke steen ligt, gaat op voorhand deze steen 
verwijderen zonder door iemand gezien te worden. 
Het is zeker dat zijn zoon, die hij met een vooruit-
ziende zorg bemint, en die niet weet dat hij van een 
ongeluk gespaard kan worden, door de hand van 
zijn vader, deze laatste, geen enkele dank zal betui-
gen. Maar indien hij nadien alles verneemt, zal hij 
hem dan niet nog meer beminnen? Welnu, ik ben 
dat kind, voorwerp van de vooruitziende liefde van 
een Vader, “die Zijn Woord niet heeft gezonden om 
rechtvaardigen vrij te kopen, maar zondaars”. Hij 
wil dat ik Hem bemin, omdat Hij mij niet veel, maar 
alles vergeven heeft. Zonder te wachten tot ik Hem 
bemin – zoals Marie Madeleine – heeft Hij mij laten 
weten hoeveel Hij mij beminde met een onuitspre-
kelijke voorziende liefde, opdat ik Hem thans zou 
beminnen tot het uiterste!” 

 
Dus ge begrijpt dat uitgesproken dank leidt tot de 
liefde, de wederzijdse liefde. Is dat niet wat God 
vraagt en verwacht van elk van Zijn schepselen? Hij 
heeft ons eerst bemind en verwacht onze liefde, een 
hart brandend van liefde voor Hem. Dit moet ge 
aan uw klein kind meedelen. Het is door zijn Doop-
sel een Tempel van de zeer Heilige Drievuldigheid. 
Maar om dit te kunnen, moet ge er eerst zelf van 
overtuigd zijn, om zo te leven. Dit wens ik u van 
ganser harte tot meerder eer van God.   □ 

De originele Statuten van de 
Militia Immaculatæ  

“Zij zal uw hoofd verpletteren.” (Genesis 3:15). 
“Gij alleen hebt alle ketterijen op aarde over-
wonnen.” (uit het Romeins brevier).  

I. DOEL  

Werken aan de bekering van de gehele mens-
heid : zondaars, ketters, schismatici, Joden, etc., 
in het bijzonder de vrijmetselaars, en dat ieder-
een heilig mag worden, onder de bescherming 
en door de voorspraak van de Onbevlekte 
Maagd.  

II. VOORWAARDEN  

1. Zichzelf volledig toewijden aan de Onbevlek-
te Maagd, zich vrijwillig als een volgzaam en 
edelmoedig instrument in Haar handen plaatsen.  

2. De Wonderdadige medaille dragen.  

III. MIDDELEN 

1. Als het mogelijk is het volgende schietgebed 
minstens één maal per dag bidden: “O Maria, 
zonder zonde ontvangen, bid voor ons, die 
onze toevlucht tot U nemen, en voor die dat 
hun toevlucht niet tot u nemen, in het bijzon-
der de vrijmetselaars en degene die zijn toe-
vertrouwd aan U.”  

2. Alle andere geldige en wettige middelen ge-
bruiken voor de bekering en heiliging van de 
mensen, volgens iemands middelen, in de ver-
schillende staten en toestanden van het leven, 
als de gelegenheden zich voordoen. Bijzonder 
aanbevolen echter is de verspreiding van de 
Wonderdadige medaille.  

N.B. Deze middelen zijn slechts suggesties en 
geen verplichtingen. Geen enkele staan onder 
straf van doodzonde, zelfs niet van dagelijkse 
zonde. Ons hoofddoel is het helpen van een zo 
groot mogelijk aantal zielen te verenigen met 
het Heilig Hart van Jezus door de voorspraak 
van de Onbevlekte. □ 
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Nut van dit gebod.  
 
De heilige Jacobus zegt: “Wie 
niet zondigt in woorden, is een 
volmaakt man” Jac, III, 2, en verder: 
“De tong is een klein lichaams-
deel en kan op grote dingen roe-
men. Zie welke kleine vonk een 
grote hoop hout aansteekt” Jac. lIl, 

5, en die gedachte ontwikkelt hij 
voort. Daaruit leren we twee din-
gen. Ten eerste, dat de zonde door 
de tong zeer algemeen is ; dat 
bevestigt ook de profeet: “Ieder 
mens is een leugenaar” Ps, CXV, 11, 
alsof alleen deze zonde door alle 
mensen bedreven wordt. Ten 
tweede, dat uit die zonde oneindig 
veel kwaad voortkomt, vermits, 
door de schuld van de kwaad-
spreker, rijkdom, eer, leven en 
zelfs de zaligheid verloren 
gaat; en dat gevaar bedreigt zo-
wel degene die beledigd 
wordt, omdat hij de belediging 
niet geduldig kan dragen en de 
moed niet heeft van alle wraak af 
te zien, als degene die beledigt, 
omdat hij, door misplaatste 
schaamte en een verkeerde op-
vatting van zijn eigen eer, er niet 
kan toekomen voldoening te ge-
ven aan hem die hij gekwetst 
heeft.  
 
Wat wordt hier vooral verbo-
den?  
 
Door vals getuigenis verstaat 
men al wat, ten goede of ten 
kwade, over iemand gezegd 
wordt tegen de waarheid, zo-
wel vóór als buiten het gerecht  
 
Wie wordt hier bedoeld door 
het woord naaste ?  
 
Uit de lering van Christus leren 
we dat alwie onze hulp nodig 
heeft, onze naaste is, hij zij dan 

bloedverwant of onbekende, me-
deburger of vreemde, vriend of 
vijand. Men mag dus niet denken 
dat het toegelaten is tegen de 
vijanden vals getuigenis te geven, 
vermits God ons beveelt hen lief 
te hebben. En vermits ieder in 
zekere zin zijn eigen naaste is, 
mag ook niemand over zichzelf 
vals getuigenis geven; wie dit zou 
doen, zou daardoor zich schand-
vlekken en onteren, en bijgevolg 
zichzelf ongelijk aandoen, en 
ook de Kerk waarvan hij een lid-
maat is ; gelijk ook degenen, die 
zelfmoord plegen, de samenle-
ving benadelen. 
 
Het is niet toegelaten vals ge-
tuigenis te geven of te liegen 
in het voordeel van de naaste.  
 
Met een mens te willen bevoor-
delen, benadeelt men dikwijls 
een ander.  
 
Dit gebod verbiedt alle bedrog 
in gerechtszaken en alle leu-
gen.  
 
En niet alleen vóór het gerecht, 
maar ook daarbuiten, verbiedt 
God alle getuigenis die aan een 
ander kan nadeel of last veroor-
zaken. De Leviticus, die herhaal-
delijk op dit gebod terugkomt, 
zegt immers: “Ge zult niet ste-
len, niet liegen en uw naaste niet 
bedriegen” Levit. XIX, 11, zodat het 
niet te betwijfelen valt dat God 
door dit gebod alle leugen ver-
oordeelt; dat bevestigt ook Da-
vid, zo duidelijk als het maar zijn 
kan: “Allen die leugentaal spre-
ken, zult Gij vernielen” Ps. V, 7.  
 
Ook het kwaadspreken wordt 
verboden.  
 
Dit gebod verbiedt niet alleen de 

Achtste gebod van God 

Gij zult tegen uw naaste geen vals getuigenis geven. 
 

- uit de Catechismus van Trente - 

 

 
 

E. K. kampen 2018 

Moerbeke-Waas 

Jongens : 8 - 19 juli 

Meisjes : 22 juli - 2 aug. 
 

Info: E. H. M. De Clercq 

Fietstocht naar Echternach 
Zo 5 aug. - Za 11 aug. 
Info: Br René Maria 

0499 69 29 04 
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Eerherstel - Correctie Monstrans 
115 juni - nov 17 

Proficiat aan de christengelovigen, die 
even moedig als de Maccabeeën, ge-
handeld en gereageerd hebben, ieder 
op zijn manier, op heiligschennende 
werken.  

Het gedrocht, de naam kunst onwaar-
dig, tentoongesteld in de Sint-Jan-De-
Doperkerk te Kuttekoven, één van de 
kerkdorpen van de gemeente Borg-
loon, was een pure ergernis en schan-
de voor de gelovige katholiek. Het 
Kruis, hoogste symbool van ons heilig 
katholiek geloof, werd in een leeg-
staand prachtig kerkgebouw - nog niet 
aan de eredienst onttrokken - onteerd 
door er een wit geplastificeerd afgiet-
sel van een grote koe op te hangen, 
midden in een enorme aangelegde 
bassin van 5000 liter melk aangelengd 
met water, zowat de hele kerkvloer 
bedekt. 

Op zaterdag 18 november, werd er 
een brandstichting gepleegd in de 
gasthuiskapel - een romaanse kapel uit 
de vroege Middeleeuwen, eigendom 
van de gemeente - te Borgloon zelf. 
Hier liep gelijktijdig een andere heilig-
schennende tentoonstelling met mini-
atuurtjes van gekruisigde koeien - 
kleine gedrochten, die tot hiertoe geen 
publieke aandacht gekregen had en 
die ook gemaakt waren door dezelfde 
man. De plaatselijke burgemeester 
beschouwde de tentoonstelling in de 
gasthuiskapel na deze brandstichting 
als afgelopen, terwijl de andere ge-
woon bleef doorlopen. 

 Katholieke gelovigen kunnen maar 
niet begrijpen dat de geestelijke over-
heid, met name de pastoor-deken, 
tezamen met het kerkfabriek - die de 
toestemming gaven voor de Sint-Jan-
De-Doperkerk - de aard van de ge-
plande tentoonstelling niet wisten, 
ofschoon beide tentoonstellingen - 
satanische blasfemieën - in het straat-
beeld op grote affiches aangekondigd 
werden als de ‘holy cow’.   

Bij gebrek aan het optreden - effectief 
stopzetten - van de kerkelijke Verant-
woordelijken, heeft de plaatselijke 
gelovige bevolking haar grote veront-
waardiging getoond en vanuit haar 
sensus fidei - gelovig aanvoelen - zelf 
het roer in handen genomen, door op 
meerdere wijzen de tentoonstellingen 
daadwerkelijk trachten stop te zetten. 

Op zondag 19 november had Vox 
Populi ter plaatse een eerherstellend 
gebed georganiseerd. “Het is de ka-
tholieke leer dat niet alles mag gedaan 
of gezegd worden!” Encykliek Liber-
tas. 

lasteraars, en hen niet tegenspre-
ken maar gaarne met hen instem-
men. “Het is niet gemakkelijk te 
zeggen, zo schrijven de heilige 
Hieronymus en Bernardus, wat 
meest afkeuring verdient: laster 
vertellen, of laster aanhoren”. Er 
zouden immers geen kwaadspre-
kers zijn, als er geen luisteraars 
waren.  
 
Tot die soort behoren ook de-
genen die, door hun listen, de 
mensen verdelen en tegen el-
kander opjagen, en er plezier 
in vinden, twist te zaaien. De 
innigste vriendschappen en be-
trekkingen verbreken ze door 
hun verzinsels, de beste vrienden 
brengen ze tot onverzoenbare 
vijandschap en zelfs tot strijd. 
God heeft een afkeer van dat 
kwaad: “Ge zult geen aanklager 
en geen kwaadstoker zijn bij het 
volk” Levit. XIX, 16. Zo waren er 
velen tussen de raadslieden van 
Saul, die zijn gunst van David 
zochten af te keren en de koning 
tegen hem ophitsten.  
 
Dit gebod verbiedt ook de 
vleierij.  
 
Tegen dit gebod zondigen ook 
de vleiers en flemers, die met 
hun zoete woorden, waar ze 
niets van menen, de oren strelen 
en in het hart binnendringen bij 
degenen van wie ze de gunst, het 
geld of een erepost zoeken te 
bemachtigen; “wat slecht is noe-
men zij goed, en wat goed is, 
kwaad”, zegt de profeet Is. V, 20. 
David vermaant ons, dat we zul-
ke mensen uit ons gezelschap 
moeten verwijderd houden en 
wegjagen : “De rechtvaardige zal 
mij berispen en de waarheid zeg-
gen met barmhartigheid; maar de 
zondaar zal mijn hoofd niet zal-
ven met olie” ls. CXL, 5,  
 
Natuurlijk is de vleierij nog gro-
ter kwaad als ze gebruikt wordt 
om het ongeluk en de ondergang 
van de naaste te bewerken. Saul 
verlangde dat David de woede en 
het zwaard van de Philistijnen 
zou trotseren, in de hoop dat hij 

valse getuigenis, maar ook de 
verderfelijke gewoonte en drift 
van kwaad te spreken; het is on-
gelooflijk hoe talrijk en hoe groot 
de nadelige gevolgen zijn die 
daaruit voortkomen. Op vele 
plaatsen van de Heilige Schrif-
tuur wordt de zonde van heime-
lijk kwaadspreken over de naaste 
veroordeeld : “Met kwaadspre-
kers wilde ik niet eten" Ps. C, 5 zegt 
David; en de heilige Jacobus: 
“Broeders, spreekt geen kwaad 
over elkander” Jac, IV, 11. En niet 
alleen de voorschriften van de 
Heilige Schriftuur maar ook de 
voorbeelden die wij er in aantref-
fen, tonen de grootheid van die 
zonde aan. Aman hitste, door 
verzonnen misdaden, Assuerus 
zodanig tegen de Joden op, dat 
deze een bevel gaf heel het volk 
uit te roeien Ester.  
 
Wie moeten we als kwaad-
sprekers aanzien?  
 
Om heel de uitgestrektheid van 
dit kwaad te begrijpen, moet men 
weten dat de eer van de naaste 
niet alleen gekrenkt wordt door 
laster, maar ook met zijn fouten 
te vergroten en te overdrijven. 
Als iemand een verborgen fout 
bedreven heeft, die zijn goede 
naam zou benemen als ze gekend 
was, dan zou men achterklap en 
kwaadsprekerij bedrijven met die 
zonde bekend te maken in om-
standigheden of aan personen 
die de bekendmaking volstrekt 
niet vereisen. Het ergst van al 
zondigt men door kwaadspreken, 
als men laster verspreidt tegen de 
Katholieke lering of haar predi-
kers; en even erg is het, de lof te 
verkondigen van de leermeesters 
van valse leringen en dwalingen.  
 
Men zondigt door kwaadspre-
ken als men kwaadsprekers 
aanhoort, of twist zaait tussen 
vrienden.  
 
Bij de kwaadsprekers mag men 
ook gerust rekenen - en ze zijn 
niet vreemd aan hun schuld - 
degenen die een gewillig oor le-
nen aan de kwaadsprekers en 
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zou gedood worden ; bij die gele-
genheid vleide hij David met de-
ze woorden: “Zie, ik zal u mijn 
oudste dochter Merob als bruid 
geven ; gedraag u kloek als een 
man, en strijd de strijd van de 
Heer” I Reg. XVIII, 17. En ook de 
Joden spraken Christus aan met 
deze bedrieglijke woorden : 
“Meester, wij weten dat Gij op-
recht zijt en de weg van God in 
waarheid leert” Matth. XXII, 16.  
 
Het is verderfelijk, een vriend 
te vleien als hij gevaarlijk ziek 
is.  
 
Alle leugen moet gevlucht wor-
den, maar toch vooral de leugen 
die ernstig nadeel kan veroorza-
ken. Doch dan bijzonder is de 
leugen een grote boosheid, als 
men tegen de godsdienst of over 
godsdienstige zaken liegt.  
 
Men zondigt tegen dit gebod 
door smaadschriften, leugen 
uit scherts of om beterswil, en 
door schijnheiligheid.  
 
Men beledigt God ook grotelijks 

door de laster en de kwaadspre-
kerij die men neerschrijft in 
smaadschriften en andere schrif-
ten van die aard.  
 
Het is ook onbetamelijk te liegen 
uit scherts of om beterswil, zelfs 
als niemand daar voordeel of 
nadeel bij heeft. Want daardoor 
ontstaat de neiging tot veelvuldi-
ge en grotere leugens, door die 
leugens, die men uit scherts ver-
telt, krijgt men de gewoonte van 
te liegen, en wordt men als 
leugenaar aanzien; en zo komt 
men er toe voortdurend te zwe-
ren om te doen geloven wat men 
zegt.  
 
Eindelijk wordt de schijnheilig-
heid veroordeeld door het eerste 
deel van dit gebod, niet alleen de 
schijnheiligheid in woorden, 
maar ook in daden. Immers zo-
wel de woorden als de werken 
geven te kennen wat er in het 
hart van de mens omgaat. Hier-
om was het dat de Heer de Fari-
zeeën dikwijls berispte en hen 
huichelaars noemde.  
 

Hoe moeten de pleiters en aan
-klagers hun taak vervullen?  
De pleiters en aanklagers moet 
men vermanen, dat ze niemand 
door valse beschuldigingen in 
gevaar mogen brengen uit liefde, 
haat of begeerlijkheid.  
 
Eindelijk gebiedt God aan alle 
vrome mensen, altijd rechtzinnig 
te zijn en de waarheid te spreken 
in hun bijeenkomsten en samen-
spraken; ze mogen niets zeggen 
dat de goede naam van iemand 
kan kwetsen, zelfs niet over de-
genen die hen beledigd en on-
recht aangedaan hebben. Ze 
moeten altijd voor ogen hebben 
dat ze met elkander verenigd en 
verbonden zijn als ledematen van 
eenzelfde lichaam.  
 
Hoe kan men de gelovigen 
overtuigen van de lelijkheid 
der leugen?  
 
Opdat de gelovigen gemakkelij-
ker de leugen zouden vermijden, 
zal de pastoor hun de lelijkheid 
en schande van die zonde voor-
houden. In de Heilige Schriftuur 

JKI treffen, internationaal 
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Doch het grootste nadeel van de 
leugen is, dat die ziekte haast on-
geneesbaar is. Immers, de zonde 
die we bedrijven met iemand vals 
te beschuldigen, of met de goede 
naam van de naaste te benemen, 
wordt niet vergeven zolang de 
lasteraar geen eerherstel geeft aan 
degene die hij gelasterd heeft. 
Maar dat juist valt de mensen zo 
zwaar, omdat ze, zoals we reeds 
gezegd hebben, door valse 
schaamte en een verkeerde op-
vatting van hun waardigheid, 
daarvan weerhouden worden. Zo 
is het niet te betwijfelen dat de-
genen, die in die zonde leven, 
veroordeeld zijn tot de eeuwige 
straffen van de hel. En niemand 
moet hopen dat hij vergiffenis 
zal bekomen van zijn lastertaal of 
kwaadsprekerij zonder voldoe-
ning te geven aan de mens wiens 
eer en goede naam hij benomen 
heeft, openlijk vóór het gerecht, 
of ook in private bijeenkomsten.  
 
En de gevolgen van deze zonde 
blijven niet beperkt tot degene 
die ze bedrijft, ze strekken zich 
ook tot de anderen uit; want be-
drog en leugen breken het ver-
trouwen en de waarheid, die de 
noodzakelijke banden zijn van de 
menselijke samenleving; eens dat 
die wegvallen, volgt de hoogste 
levensverwarring, zodat de men-
sen op duivels gaan gelijken.  
 
De pastoor zal ook leren dat 
men moet vermijden veel te 
spreken; daardoor vermijdt 
men de andere zonden en is 
men beveiligd tegen de leu-
gen, terwijl degenen die veel 
spreken ook gemakkelijk zul-
len liegen.  
 
IJdele verontschuldigingen 
van de leugen.  
 
De pastoor moet de dwaling uit-
roeien van degenen die hun ijdele 
praat verontschuldigen en de leu-
gen willen verdedigen door het 
voorbeeld van voorzichtige men-
sen, aan wie het eigen is, zo be-
weren ze, op tijd te liegen. Hij zal 

wordt de duivel “de vader van de 
leugentaal” genoemd ; de duivel 
“hield geen stand in de waar-
heid” Jo. VIII, 44, daarom is hij een 
leugenaar en de vader van de leu-
gen.  
 
De pastoor zal ook wijzen op de 
nadelige gevolgen van de leugen; 
en vermits die gevolgen talloos 
zijn, zal hij er de voornaamste 
van aanduiden, die de bron zijn 
van alle onheilen.  
 
Vooreerst leren we, uit het getui-
genis van Salomon, hoe zeer de 
leugenaar God beledigt en de 
haat van God verdient: “Er zijn 
zes dingen die de Heer haat, en 
het zevende verfoeit zijn ziel: 
verwaande ogen, een leugenach-
tige tong, handen die onschuldig 
bloed vergieten, een hart dat zich 
bezig houdt met slechte gedach-
ten, voeten die snel zijn om het 
kwaad na te lopen, een mens die 
leugentaal spreekt en een valse 
getuige” Prov. VI, 16. Als iemand de 
haat van God verdient, wie zal 
hem dan kunnen bevrijden van 
de zwaarste straffen?  
 
Nadelige gevolgen van de leu-
gen voor de samenleving.  
 
Wat is schandiger en afschuwelij-
ker, dan, zoals de heilige Jacobus 
zegt, met diezelfde tong 
“waarmee wij de Heer en Vader 
zegenen, de mens te vervloeken 
die naar het evenbeeld van God 
gemaakt is” zodat “de bron uit 
dezelfde ader het zoet en het bit-
ter water laat wellen” Jacob. III, 9, 11. 
De tong die eerst lof en glorie 
aan God gegeven heeft, wil Hem 
daarna smaad en oneer aandoen 
met te liegen.  
 
Zo komt het, dat de leugenaars 
niet toegelaten worden tot het 
bezit van de hemelse zaligheid. 
David stelt de vraag aan God: 
“Heer, wie zal in uw tent wo-
nen?” en de Heilige Geest ant-
woordt hem: "Degene die waar-
heid spreekt in zijn hart, en die 
geen bedrog doet met zijn tong” 
Ps. XVI, 1, 3.  

Liturgische 
Maandkalender 2018 

 

Nog te verkrijgen bij Broeder 
René Maria, 0499 69 29 04 

MISHONORARIA en 
STOOLGELD 

 Mishonoraria : 

1 H. Mis : 17,00 € 

Een Misnoveen (9 H. Missen 
opeenvolgend) : 170,00 €  

 30-daagse (Gregoriaanse : 
uitsluitend voor één overlede-
ne) : 680,00 € 
 

 Stoolgeld : voor iedere dienst 
door een priester verricht, zoals 
Doopsel, Laatste Sacramenten, 
zegeningen, huisbezoeken e.d., is 
een vrijwillige vergoeding gepast. 
Onze priesters hebben geen 
staatsinkomen, en leven van hun 
priesterlijk werk. 
 

 Huwelijkssluiting en Begra-
fenis hebben ook eigen vergoe-
ding! 
 

ZIEKENBEZOEK 

Thuis  zowel  als  in  het  zieken-
huis:  voor  het  ontvangen  van  
de  Sacramenten  (Biecht, H.  
Communie  en/of  H.  Oliesel). 

Altijd op eenvoudige aanvraag. 
Neem a.u.b. ZELF contact op 
met de priesters van de Priorij, 
tel.:  03.229.01.80.  
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hun zeggen - en dat is de waar-
heid - dat “de voorzichtigheid 
van het vlees, de dood is” Rom. 

VIII, 6. Hij zal zijn toehoorders 
aanzetten, om in moeilijkheden 
en nood betrouwen te stellen op 
God, en hun toevlucht niet te 
nemen tot de leugen ; want zij 
die dat middel gebruiken, bewij-
zen daardoor dat ze meer ver-
wachten van hun eigen voorzich-
tigheid dan van de Voorzienig-
heid van God.  
 
Er zijn er die de schuld van hun 
leugen werpen op degenen die 
hen ook belogen hebben ; men 
zal hun antwoorden dat de mens 
zichzelf niet mag wreken, en het 
kwaad niet met kwaad mag ver-
gelden Rom. XII, 17, maar eerder het 
kwaad moet overwinnen door 
het goed Rom. XII, 21. Zelfs als de 
wraak toegelaten was, dan zou 
het nog niet nuttig zijn zich te 
wreken tot zijn eigen nadeel ; en 
wie liegt, doet zichzelf groot na-
deel aan.  
 
Zijn er die een verontschuldiging 
zoeken in de menselijke zwakheid en 
krankheid, dan zal men hun her-
inneren dat God gebiedt zijn 
hulp af te smeken en niet toe te 
geven aan de zwakheid van de 

menselijke natuur.  
 
Ook de gewoonte wordt ingeroepen 
als verontschuldiging ; daar moet 
men op antwoorden dat zij die 
gewoon zijn te liegen, hun best 
moeten doen om de, gewoonte 
aan te nemen van de waarheid te 
zeggen, vooral omdat zij die zon-
digen uit gewoonte, hun schuld 
nog zwaarder maken.  
 
Men mag niet liegen omdat 
anderen het ook doen.  
 
Velen ook willen hun fout ver-
schonen door het voorbeeld van 
anderen, die de gewoonte heb-
ben van leugen en meineed; men 
moet hun zeggen dat ze ongelijk 
hebben, dat ze de bozen niet 
moeten navolgen maar berispen 
en verbeteren; doch als ze zelf 
liegen, dan zal hun woord min-
der gezag hebben om anderen te 
berispen.  
 
En nog anderen zoeken zich te 
verdedigen omdat ze dikwijls 
nadeel ondervonden hebben als 
ze de waarheid zegden; de pries-
ters zullen hun antwoorden dat 
dit geen verdediging is maar eer-
der een beschuldiging, vermits 
de christen mens moet bereid 

zijn liever alle verlies te onder-
gaan dan te liegen.  
Men mag ook niet liegen om 
te schertsen of om er voordeel 
uit te halen.  
 
Er blijven nog twee verontschul-
digingen over die men aanbrengt: 
sommigen zeggen dat ze liegen 
om te lachen, anderen, omdat ze 
er voordeel in zien : ze zouden 
niet goed kunnen kopen of ver-
kopen zonder te liegen, zo bewe-
ren ze. Ook die twee dwalingen 
moet de pastoor weerleggen: aan 
de eersten zal hij leren dat die 
leugens de gewoonte van te 
zondigen versterkt, en dat we 
over elk ijdel woord reken-
schap zullen te geven hebben. 
De anderen zal hij nog strenger 
berispen, omdat ze zichzelf ver-
oordelen door de verontschuldi-
ging die zij aanbrengen: ze bewij-
zen immers daardoor dat ze niet 
het minste gezag of waarde hech-
ten aan de woorden van Jezus: 
“Zoekt eerst het rijk van God en 
zijn gerechtigheid, en al het an-
dere zal er u bijgegeven worden” 
Matth. VI, 33. □ 

Uitreiking van de rapporten Schoolfeest : Zo 24 juni 
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Verantwoordelijke uitgever : E.H. Joseph Verlinden, Prior 

De ‘Monstrans’ wordt u thuis opgestuurd, indien u het ons laat weten. 
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Bedevaart naar Hoboken 

‘Zwarte God’ 

Di 1 mei 2018 

**** 

Pinksterbedevaart 

Chartres - Parijs 

19-20-21 mei 2018 

**** 

Geestelijk Concert 
Lauda Sion Salvatorem 

Priorij Hemelstraat 

Zo 17 juni 2018 - 17 u 

 

   Schoolfeest 

 en overzicht  

     van het 2de semester 
 

Zondag 24 juni 2018 
 

Diaken Victor Pasitsjnik 
Eerste Rus in de FSSPX 

 

Priesterwijding Zaitzkofen, za 30 juni 

Plechtige H. Mis Utrecht, zo 8  juli 

Plechtige H. Mis Hemelstraat, zo 15  juli 

Het algemeen kapittel van de FSSPX wordt gehou-
den van 11 tot 21 juli 2018. Mgr Fellay vraagt ons, en u 
dierbaren, de H. Geest om Zijn bijstand te bidden en 
het Onbevlekte Hart van Maria en de H. Pius X te 
aanroepen om hun bescherming en voorspraak; da-
gelijks, in de priorij, na de H. Mis. 
 

 

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw 
gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van uw 
liefde. 
 

V. Zend uw geest uit, en zij zullen gescha-
pen worden. 
R. En gij zult het aanschijn van de aarde ver-
nieuwen. 
 

Laten wij bidden. O GOD, die de harten van de 
gelovigen door de verlichting van de H. Geest 
hebt onderwezen, geef ons, dat wij door dezelf-
de Geest de ware wijsheid bezitten en ons altijd 
over zijn vertroosting verblijden.  Door Christus 
onze Heer.  Amen. 
 

Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons, die onze 
toevlucht tot U nemen. 
H. Pius X, bid voor ons. 


